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Наведений матеріал продовжує ознайомлювати 
українську громадськість з формами підсумкового 
контролю знань учнів у різних країнах світу. Ви-
бір тесту Естонії зумовлений тим, що його форма 
є оригінальною і не подібна до української. Під час 
проведення тесту в Естонії учням оголошуються 
лише теми, які необхідно опрацювати для успіш-
ної здачі екзамену. Тест поєднує матеріал історії 
Естонії та всесвітньої історії. Більшість завдань 
передбачають роботу з різними видами джерел 
(документи, карти, фотографії, карикатури).

тест з історії
Роздуми.
Виберіть тему і напишіть на цю тему роздум 

(25 балів).
1. XVIII ст. – це час змін в історії Естонії?
2. Наслідки Лівонської і Північної воєн для 

Естонії: що в них спільного й відмінного.
3. Які зміни відбулися в Стародавній Греції в пе-

ріод еллінізму порівняно з класичним періодом?
4. Стародавня Греція – це колиска європей-

ської культури?
5. У чому полягало протистояння наддержав 

у період холодної війни?
6. Чи була перебудова головною причиною 

розпаду соціалістичного табору?

лЮдина—суспільство—культура
I. стародавня греція. еллінізм. (9–10 пра-

вильних відповідей – 3 бали, 7–8 правильних 
відповідей – 2 бали, 5–6 правильних відпові-
дей – 1 бал).

1. Період історії Стародавньої Греції (5 балів).
1.1. Напишіть у відповідній графі букву пе-

ріоду, до якого належать зазначені події (по-
няття), імена (3 бали).

а) Крито-мікенський період (бл. 2000–
1100 рр. до Н. Х.);

б) Темні століття (бл. 1100–800 рр. до Н. Х.);
в) Архаїчний період (бл. 800–500 рр. до Н. Х.);
г) Класичний період (бл. 500–338 рр. до Н. Х.).

терміни/імена період

1. розквіт давньогрецьких полісів

2. Початок залізного віку

3. Початок Олімпійських ігор

4. Правлінння Перікла в Афінах

5. Початок використання грецького алфавіту

6. Формування полісів

7. Греко-перські війни

8. Платон

9. культура палаців

10. розквіт колонізації

1.2. Що з наведених подій, понять, імен, на 
вашу думку, є найважливішим для історії Ста-
родавньої Греції, а що – для сучасної Європи? 
Обґрунтуйте (2 бали).

Історія Стародавньої Греції (напишіть но-
мер):  __________________________________________

Обґрунтування: _____________________________
_________________________________________________
________________________________________________

Сучасна Європа (напишіть номер): ___________
________________________________________________

Обґрунтування: ______________________________
________________________________________________

2. Робота з джерелами. Дайте відповіді, спира-
ючись на тексти і власні знання (7 балів).

Історик Геродот у своєму творі «Історія» виклав 
аргументи «за» і «проти» різних форм правління.

а) «[...] як же може держава бути упорядкова-
ною, якщо самодержець вільний творити все, що 
забажає? І справді, якщо навіть найблагородні-
ший чоловік був би зодягнутий такою владою, то 
навряд чи залишився б вірний своїм колишнім 
переконанням. [...] Він порушує батьківські зви-
чаї і закони, ґвалтує жінок, карає людей без суду. 
Щодо народного правління, то воно насамперед 
має перевагу перед усіма (іншими) вже внаслідок 
свого прекрасного імені – «ісономія» (рівність пе-
ред законами). Потім народ – правитель не тво-
рить нічого з того, що дозволяє собі самодержець. 
Адже народ управляє, роздаючи державні посади 
за жеребом, і ці посади відповідальні, а всі рішен-
ня залежать від народних зборів»;

б) «[...] немає нічого найбільш нерозумного й 
розгнузданішого від непридатної черні. Тому 
неприпустимо нам, рятуючись від зарозумілості 
тирана, підпасти під панування неприборканої 
черні. Адже тиран принаймні знає, що творить, 
а народ навіть і не знає. [...] Стрімголов, подібно 
бурхливому весняному потоку, без логіки і мірку-
вання, кидається народ до керма правління. [...] 
Адже від «найкращих» людей, звичайно, виходять 
і найкращі рішення в державних справах»;

г) «[...] Адже немає, здається, нічого прекрас-
нішого від правління одного найкращого воло-
даря. Він бездоганно керує народом, виходячи з 
найкращих спонукань. [...] І навпаки, в олігархії, 
якщо навіть деякі (кращі) і намагаються прино-
сити користь суспільству, то зазвичай між окре-
мими людьми виникають запеклі чвари [...], від 
чого з’являється смута, а від смути – кровопро-
лиття. Від кровопролиття ж справа доходить до 
єдиновладдя, з чого абсолютно зрозуміло, що цей 
останній образ правління – найкращий. В умовах 
демократії знову-таки пороки неминучі. [...] Так 

державний екзамен з історії в естонії
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ідуть справи, поки якийсь народний вождь не 
покінчить з ними. За це таку людину народ по-
важає, і потім цей прославлений (вождь) швидко 
стає єдинодержавним володарем. Звідси ще раз 
переконуємось, що єдиновладдя – найкращий 
спосіб правління» (Геродот. Історія. – Москва : 
Ладомир, 1993. – С. 164–165).

2.1. Які форми правління ідеалізуються в цих 
джерелах? (3 бали)

Джерело A:  _________________________________
Джерело Б:  _________________________________
Джерело В:  _________________________________

2.2. Виберіть з перелічених форм правління 
дві й назвіть держави Стародавньої Греції, де 
застосовувались ці форми правління (2 бали).

Форма правління:  __________________________
Держава:  ___________________________________

Форма правління:  __________________________
Держава:  ___________________________________

2.3. Виберіть одну форму правління з опи-
саних у джерелах і на прикладі Стародав-
ньої Греції назвіть її позитивні та негативні 
ознаки (2 бали).

Форма правління:  __________________________
Позитивна ознака:  _________________________
Негативна ознака:  _________________________

3. Наведіть приклади та характерні особли-
вості еллінізму, що мають значення для роз-
витку таких галузей діяльності: (3 бали)

Література:  _________________________________
Наука:  ______________________________________
Філософія:  __________________________________

історіЯ естонії
I. періоди, загальна характеристика, пово-

ротні моменти в історії естонії. (4–5 правиль-
них відповідей – 2 бали, 2–3 правильні відпові-
ді – 1 бал).

1. Історичні особистості (3 бали).
1.1. З яким періодом історії Естонії пов’язані 

перелічені особистості? Поставте за ім’ям бук-
ву, що позначає відповідний період (2 бали).

а) Лівонська війна;
б) Шведський період;
в) Північна війна.

історичні постаті історичні періоди

1. Петро I

2. Густав II Адольф

3. карл XI

4. стефан Баторій

5. Герцог Магнус

2. Назвіть одну подію періоду завоювання 
Естонією незалежності та одну подію періоду 
відновлення нею незалежності. Обґрунтуйте 
значення цих подій (1 бал).

Подія:  ______________________________________
Обґрунтування:  ____________________________

Подія:  ______________________________________
Обґрунтування:  ____________________________

II. естонія в ранній новий час (1558–1796).

1. Особливий Остзейський порядок (4 бали).
1.1. Назвіть дві ознаки Особливого Остзей-

ського порядку (2 бали).
1.  ___________________________________________
2.  ___________________________________________

1.2. Особливий Остзейський порядок пов’я-
зував Естонію більшою мірою із Західною Єв-
ропою чи з Росією? Позначте правильне, на 
вашу думку, висловлення і обґрунтуйте свою 
думку двома аргументами (2 бали).

Пов’язував із Західною Європою 
Пов’язував із Росією 
1.  ___________________________________________
2.  ___________________________________________

2. Періоди панування Швеції та Росії 
(XVIII ст.) (4 бали).

2.1. Наведіть один приклад позитивної змі-
ни та один приклад негативної, що відбулися 
в період панування Швеції. Обґрунтуйте свій 
вибір (2 бали).

Позитивна зміна:  __________________________
Обґрунтування:  ____________________________

Негативна зміна:  ___________________________
Обґрунтування:  ____________________________

2.2. Наведіть один приклад позитивної зміни 
і один приклад негативної зміни, що відбулися 
в період панування Росії. Обґрунтуйте свій ви-
бір (2 бали).

Позитивна зміна:  __________________________
Обґрунтування:  ____________________________

Негативна зміна:  ___________________________
Обґрунтування:  ____________________________

всесвітнЯ історіЯ
I. Міжнародні відносини в ХХ ст. (до 1991 р.).
1. Назвіть подію першої чверті ХХ ст., яка, 

на вашу думку, найбільше змінила світ. Обґрун-
туйте (2 бали).

Подія:  ______________________________________
Обґрунтування:  ____________________________

________________________________________________

2. Міжнародні відносини між Першою і Другою 
світовими війнами (2 бали). 

3
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2.1. Розмістіть на схемі перелічені події в хро-
нологічній послідовності, починаючи з найбільш 
ранньої (1 бал).

1) Мюнхенська конференція;
2) Локарнська конференція;
3) Пакт Молотова—Ріббентропа;
4) створення Ліги Націй;
5) Англо-німецька воєнно-морська угода.
    

2.2. Яка з подій, перелічених у пункті 2.1, най-
більше, на вашу думку, сприяла розв’язанню 
Другої світової війни? Обґрунтуйте (1 бал).

Подія (зазначте номер): ______________________
Обґрунтування: ______________________________

_________________________________________________

II. радянська росія (срср) і світова система 
соціалізму.

Назвіть організації, за допомогою яких Радян-
ський Союз здійснював свій контроль над соціа-
лістичними країнами (2 бали).

Економічний контроль: ______________________
_________________________________________________

Політичний і воєнний контроль: ______________
_________________________________________________

історіЯ естонії
I. періодизація.
1. Робота з картою.
1.1. Дайте назву карті та поясніть своє рі-

шення.

Заголовок: ___________________________________
_________________________________________________

Пояснення: ___________________________________
_________________________________________________

1.2. Виберіть з переліку договір, згідно з яким 
було встановлено відображений на карті адміні-
стративний поділ, і договір, за яким він перестав 
діяти. Договори:

1) Плюське перемир’я;
2) Альтмаркське перемир’я;
3) Бремсебруський мир;

4) Стенсбійський договір;
5) Ніштадтський договір.

Договір, згідно з яким було встановлено відо-
бражений на карті адміністративний поділ (за-
значте номер): ________.

Договір, згідно з яким відображений на карті 
адміністративний поділ перестав діяти (зазнач-
те номер): ________.

II. естонія в 1939–1992 рр. (7–8 правиль-
них відповідей – 2 бали, 5–6 правильних відпо-
відей – 1 бал).

1. Напишіть номер події у відповідній графі 
таблиці.

1) Червнева депортація;
2) «лист 40»;
3) початок колективізації;
4) вихід в ефір першої передачі естонського 

телебачення;
5) перша політична маніфестація в парку 

Хірве;
6) повернення депортованих в Естонію;
7) відкриття пароплавної лінії Таллінн–

Хельсінкі;
8) «Балтійська відозва».

1940-ві рр. 1950-ті рр. 1960-ті рр. 1970-ті рр. 1980-ті рр.

2. Аналіз карикатури.
2.1. Яку подію відображено на карикатурі?

_________________________________________________
_________________________________________________

2.2. Назвіть одну передумову, яка сприяла  
тому, щоб ця подія відбулася.
_________________________________________________
_________________________________________________

2.3. Назвіть дві зміни, які відбулися в естон-
ському суспільстві після 1991 р.

В економіці: __________________________________
_________________________________________________

У політичному житті: _______________________
_________________________________________________
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ГотУЄмось до зно

лЮдина–суспільство–культура
1. Як, на вашу думку, вплинули Великі геогра-

фічні відкриття на Європу і на відкриті землі? Рад-
ше позитивно чи негативно? Обґрунтуйте свою 
думку конкретними прикладами.

1) На європейців:
позитивно   негативно 
Обґрунтування: ______________________________

_________________________________________________

2) На відкриті землі:
позитивно   негативно 
Обґрунтування: ______________________________

_________________________________________________

2. Чому Великі географічні відкриття вважають-
ся початком нового часу? Наведіть два аргументи.

1) ____________________________________________
_________________________________________________

2) ____________________________________________
_________________________________________________

3. Виберіть з переліку один наслідок Великих 
географічних відкриттів і поясніть його на кон-
кретному прикладі.
Великі 
географічні 
відкриття:

Використання нових сільськогосподарських 
культур
Висування на перший план нових держав
Зменшення народонаселення
революція цін в Європі

Наслідок: _____________________________________
_________________________________________________

Пояснення за допомогою конкретного прикладу: 
___________________________________________________
___________________________________________________

рефорМаціЯ і контррефорМаціЯ
1. На якій фотографії зображено інтер’єр 

протестантської церкви, а на якій – католиць-
кої? Обґрунтуйте свою думку за допомогою од-
ного аргументу.

Фото 1:  _____________________________________

Обгрунтування: ______________________________
_________________________________________________

Фото 2: ______________________________________

Обгрунтування: ______________________________
_________________________________________________

2. У Контрреформації розрізняють два на-
прями:

1) діяльність Католицької Церкви безпосе-
редньо проти Реформації;

2) рух за оновлення всередині Католицької 
Церкви для відновлення єдності Церкви. 

Наведіть по одному прикладу кожного з на-
прямів.

Перший напрям:  _____________________________
_________________________________________________

Другий напрям:  ______________________________
_________________________________________________

3. Поширення Реформації на середину XVII ст. 
Позначте в таблиці правильну відповідь хрести-
ком. (6–7 правильних відповідей – 2 бали, 4–5 пра-
вильних відповідей – 1 бал).

країни
перемогла 

католицька церква
перемогло

(поширилося)
лютеранство

швеція

Іспанія

Франція

лівонія

Польща

Північна 
Німеччина 

Південна 
Німеччина

всесвітнЯ історіЯ
I. європа в 1914–1945 рр.
1. Робота з картою.
1.1. Чим ця карта відрізняється від карти 
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ГотУЄмось до зно

Європи до Першої світової війни? Наведіть 
один приклад.  ______________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

1.2. Чим ця карта відрізняється від карти Єв-
ропи після Другої світової війни? Наведіть один 
приклад. _______________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

1.3. Назвіть дві зміни, які відбулися на карті 
Європи в 1930-х рр., до початку Другої світової 
війни.

1)  ____________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

2)  ____________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

2. Який з мирних договорів, укладених у 
першій чверті ХХ ст., характеризувався сло-
вами: «Цей мирний договір повинен був по-
кінчити з війною. Насправді ж він перетво-
рив її на постійну загрозу, що висить над усім 
світом»?

Назва мирного договору:  ____________________
 ______________________________________________

3. Умови мирного договору щодо Німеччини.
Територіальні зміни:  ________________________

_________________________________________________
Обмеження озброєнь:  _______________________

_________________________________________________

3. Перша та Друга світові війни.
3.1. Номер перелічених подій зазначте у від-

повідних графах таблиці (7–8 правильних відпові-
дей – 2 бали, 5–6 правильних відповідей – 1 бал).

1. Американські льотчики скидають атом-
ну бомбу на Хіросіму.

2. Союзники відкривають в Нормандії Дру-
гий фронт.

3. Газова атака в боях біля Іпра.
4. Зустріч союзників на Потсдамській кон-

ференції.
5. Англійці на Західному фронті застосува-

ли танки.
6. Повалення царизму в Росії.
7. Великобританія і США проголошують 

Атлантичну хартію.
8. «Верденська бійня».

перша світова війна друга світова війна

3.2. Назвіть один подібний і один відмінний 
наслідки Першої та Другої світових воєн.

Подібний: ____________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Відмінний: ___________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

II. Міжнародні відносини в ХХ ст. 
(до 1991 р.).

Робота з ілюстрацією. Яку з криз холодної ві-
йни відображено на фотографії? (Назва кризи і 
дата дають 1 бал.)

Назва кризи:  ________________________________
Роки кризи:  _________________________________

Причина кризи:  _____________________________
Чим закінчилася?  ___________________________

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
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методика, практика, досвід

© стельмах л., 2012  Передплатний індекс 74644

Мета:
• ознайомити учнів з особливостями заро-

дження і функціонування держави Ассирії;
• охарактеризувати діяльність видатних 

правителів Ассирії: Тіглатпаласара І, Тіглат-
паласара ІІІ, Ашшурбаніпала, розкрити заво-
йовницький характер їх зовнішньої політики, 
сформувати поняття «імперія», розкрити при-
чини загибелі Ассирії;

• розвивати вміння працювати з історич-
ними джерелами, картою та атласом, скла-
дати схеми, порівнювати розвиток різних 
держав;

• виховувати повагу до історичного минулого 
інших народів.

обладнання: підручники, карта, атласи, 
зошити з друкованою основою, схема, ілю-
стрований матеріал, уривки з історичних 
джерел.

тип уроку: комбінований.
основні поняття й терміни: імперія.
основні дати та події:
1115–1077 рр. до н. е. – звеличення ассирії за 

часів правління тіглатпаласара і;
745–727 рр. до н. е. – правління тіглатпала-

сара ііі;
669–627 рр. до н. е. – правління ашурбані-

пала;
612 р. до н. е. – захоплення ніневії.

очікувані результати.
По закінченні уроку учні зможуть:
 пояснювати передумови та особливості 

появи держави Ассирії;
 порівнювати розвиток цієї держави з інши-

ми державами Передньої Азії;
 розповідати про внутрішню і зовнішню по-

літику правителів Ассирії і давати їм оцінку;
 використовувати в розповіді про Ассирію 

уривки з історичних джерел;
 вживати поняття «імперія» та пояснювати 

його зміст на конкретному прикладі розвитку 
Ассирії.

Хід уроку
і. організаційний момент.
іі. актуалізація опорних знань.
1. Перевірка домашнього завдання за за-

питаннями відповідного параграфа підруч-
ника.

2. Перевірка виконання завдання в зошиті.

ііі. оголошення теми та очікуваних на-
вчальних результатів.

На сьогоднішньому уроці ми з вами розглянемо 
особливості зародження і функціонування держави 
Ассирії; охарактеризуємо діяльність видатних пра-
вителів Ассирії: Тіглатпаласара І, Тіглатпаласара ІІІ, 
Ашшурбаніпала, розкриємо завойовницький харак-
тер їх зовнішньої політики, сформулюємо поняття 
«імперія», з’ясуємо причини загибелі Ассирії. 

Після цього уроку ви зможете: пояснювати пе-
редумови та особливості появи держави Ассирії, 
порівнювати розвиток цієї держави з іншими дер-
жавами Передньої Азії, розповідати про внутрішню 
і зовнішню політику правителів Ассирії і давати їм 
оцінку, використовувати в розповіді про Ассирію 
уривки з історичних джерел, вживати поняття «ім-
перія» та пояснювати його зміст на конкретному 
прикладі розвитку Ассирії. (Тема і план уроку запи-
суються на дошці. Учні переписують їх у зошит.)

план уроку
1. Ассирія в другій половині ІІ тис. до н. е.
2. Створення та розквіт Ассирійської держави.
3. Загибель Ассирії.

іV. Мотивація навчальної діяльності.
З усіх народів, що в стародавні часи населяли 

Пе редню Азію, правителі ассирійців були 
найбільш войовничими і безжальними. І хоча 
жорстокість у ставленні до інших народів дала їм 
можливість ство рити могутню імперію, та саме 
через неї вони втратили все.

V. сприйняття та усвідомлення нового 
матеріалу.

1. ассирія в другій половині іі тис. до н. е.
Розповідь учителя. Ассирійці століттями 

дома га лися панування над сусідами і, пере-
буваючи в зені ті могутності, створили імперію, 
яка простя га лася від Перської затоки до Єгипту. 
Значною мірою їхня агре сивність пояснювалася 
географічними при чинами.

Урок на темУ «ассирія»
Історія України. Всесвітня історія (інтегрований курс), 6 клас
лариса стельмаХ, учитель Путивльської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 1, сумська область

Ассирійці
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методика, практика, досвід

Робота з картою (атласом). Користуючись 
картою, укажіть ці причини.

Карта розселення ассирійців

Ассирія була розташована в північній Месо-
потамії, уздовж річки Тигр, на північ від Вави-
лонії. Внаслідок відсутності таких природних 
кордонів, як море або гори, вона була відкрита 
для нападу з усіх боків і відповідно, щоб вижити, 
потребувала сильної армії.

Робота з підручником. Опрацювавши мате-
ріал підручника, знайдіть інші причини войов-
ничості ассирійців.

У другій половині ІІ тис. до н. е. ассирійці не 
мали сильної армії, займалися господарством 
і були заможними, що привертало увагу ін-
ших племен, а протистояти їм не було змоги. 
Тому вони підпадали під владу інших держав.
(Продемонструвати ілюстрацію Ассирійсько-
го бога врожаю.)

Ассирійський бог врожаю

Запитання до учнів. Що б ви порадили ас-
сирійцям, якби були їхніми сучасниками? (Ство-
рити сильну армію.)

2. створення та розквіт ассирійської 
держави.

Випереджувальне завдання за темою «Полі-
тика Тіглатпаласара ІІІ. (Виступ учня від імені 
Тіглатпаласара ІІІ.)

Тіглатпаласар ІІІ

Робота з картою (атласом). Погляньте на 
карту: які території увійшли до складу Ассирії? 
Як ви оцінюєте діяльність цієї історичної особи? 
Як ви вважаєте, завдяки чому ассирійцям вда-
лося захопити такі значні території? Як можна 
назвати країну, що володіє такими значними 
територіями?

Походи ассирійських царів
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методика, практика, досвід

Робота над поняттям «імперія». Імпе-
рія – це складна і велика держава, яка об’єднує 
інші держави або народи внаслідок завоювань, 
колонізації та інших форм експансії. Імперія 
тримається на насильстві, державному при-
мусі. 

Учитель. Будучи цілком залежними від 
своєї армії, ассирійці внесли багато нового у 
військове мистецтво. Вони одні з перших по-
чали використовувати залізну зброю, що по-
вністю витиснула бронзову. Коли ж вони ви-
вели породу коней, пристосованих до верхової 
їзди, то першими ввели кавалерію до складу 
своєї армії. Переможені вороги, які хоронили-
ся за стінами своїх міст, перебували в облозі 
доти, доки ассирійці за допомогою таранів і 
пересувних веж не пробивали собі дорогу крізь 
перешкоди й не починали повного винищення 
всіх жителів.

Робота з документом. 

Документ
оповідь ассирійського царя про похід

«Під час мого походу 22 царі, раби, підвладні 
мені на березі моря, серед моря і на суші, при-
несли мені свої великі дари й цілували мої ноги... 
Поспішаючи на підмогу царям і намісникам, 
які в Єгипті були підвладними мені рабами, я 
швидко подався і дійшов до Карбаніту. Тарку. 
Цар Єгипту й Ефіопії, почувши про наближення 
мого походу, зібрав своїх бійців на бій, на битву і 
січу. З допомогою Аяшіура, Бела і Набу, великих 
богів, моїх володарів, що йдуть на моєму боці, 
в битві серед широкого поля я завдав поразки 
його воїнам».

Запитання до учнів. Що насправді, на вашу 
думку, мало вирішальне значення для перемоги 
ассирійського царя в Єгипті?

Робота зі схемою «Ассирійське військо» (схе-
ма вивішується на дошці).

АССИРІЙСЬКЕ ВІЙСЬКО

Царський   Кіннота Саперні
полк     частини
 Колісничні   Піхота 
 частини 

Запитання до учнів.
• Чим відрізнялася ассирійську армія від армій 

тих країн, які ми вивчали раніше? (Мала кінноту 
та саперні частини.)

• Яку перевагу це надавало ассирійському 
війську? (Кіннота пересувається швидко, 
щоб проїхала колісниця, потрібна більш- 

менш рівна дорога. Саперні частини давали 
можливість швидше захоплювати укріплені 
міста.)

Показ ілюстрацій. 

Облога міста

Ассирійські воїни

3. Загибель ассирії.
Розповідь учителя. У часи правління Аш-

шурбаніпала (669—627 рр. до н. е.) Ассирія роз-
ширила свої межі новими завоюваннями. 

Робота з картою (атласом). Порівняйте 
території Ассирії за часів правління Тіглатпала-
сара ІІІ та Ашшурбаніпала. Які зміни відбулися? 
(Вона значно збільшилася.)

Так, але війни, що їх вела Ассирійська дер-
жава, не мали своєю основною метою приєд-
нання територій та підпорядкування насе-
лення. Метою хижацьких воєн Ассирії був в 
основному грабіж. Ассирійська держава за-
кріплювалася на завойованих та злюднених 
нею територіях не стільки для того, аби пла-
номірно їх експлуатувати, скільки для того, 
щоб, по-перше, мати плацдарм для подаль-
ших грабіжницьких експедицій і, по-друге, 
щоб полегшити собі захоплення як найваж-
ливіших місць добування сировини (заліз-
ні й срібні рудники Малої Азії, ліс Омана й 
Лівану), так і караванних шляхів. Унаслідок 
цього скоротилось населення і зруйнувалось 
сільське господарство на захоплених терито-
ріях. Відповідно, скорегувалися ресурси для 
подальших завоювань.
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до уваги освітЯн, науковців, реклаМодавців!

редакція журналу приймає замовлення на розміщення реклами,

випуск тематичного номера або окремого

розділу коштом замовника.

Запитання до учнів.
• Як ви вважаєте, що чекає таку державу в по-

дальшому? (Вона розпадеться.)
• Які причини можуть призвести до розпаду 

Ассирійської імперії? (Послаблення економіки 
країни через нескінченні війни; невдоволення 
населення великими податками; боротьба за 
владу між різними групами ассирійської зна-
ті; повстання пригноблених народів.)

Палац царя

Така агресивна держава не могла дозволити 
собі ні на хвилину втратити пильність, і коли 
такий момент все-таки настав, наслідки були 
стрімкими й катастрофічними. У 630-х роках до 
н. е. жорстока боротьба за престол розривали Ас-
сирію на частини, імперія почала розпадатися. 
Мідійці зі сходу й вавилоняни з півдня оточили 
свого ослабілого супротивника. У 614 р. до н. е. 
було розгромлено стару столицю Ассирії Ашур, 
а в 612 р. до н. е. зруйновано великі міста Ні-
невію й Калах. Надійшла черга ассирійців стати 
жертвою масового винищення – Ассирія зникла 
з лиця землі.

Vі. систематизація та узагальнення знань.
Робота з історичним джерелом. Учні 

ознайомлюються з уривком з Біблії, в якому 
розповідається про загибель Ніневії:

«Горе тобі, місто криваве, сповнене обману 
й безперервного грабунку! Вершники мчать, 
виблискує меч і блищать списи. Убитих безліч, 
гори трупів скрізь. Зруйнована Ніневія. Хто 
пожалкує за нею? Народ твій розсіявся по горах, 

нема кому зібрати його! Немає ліків на рани 
твої, болять виразки твої. Всі, хто почує звістку 
про тебе, будуть радіти і веселитися, бо ж на 
кого не простягалася безконечна злоба твоя?!».

Запитання до учнів. Чому авторові цих 
слів не шкода ассирійців? Чи маємо ми право 
осуджувати ассирійців? Чому?

«Коло ідей». Уявіть, що ассирійці вико-
ристовували свої технічні винаходи не для 
воєн, а для розбудови власної країни. Як тоді б 
розвивалася історія країни?

Vіі. підсумки уроку. висновки. рефлексія.
Учитель повідомляє, що план уроку вичерпано 

і пропонує з’ясувати, чого було до сягнуто. 
Учні методом «мозкового штурму» про водять 
рефлексії, перелічують досягнення уроку. 
Учитель підбиває підсумки уроку, проводить 
оцінювання учнів і дає інструктаж щодо вико-
нання домашнього завдання.

Vііі. домашнє завдання. 
Опрацювати матеріал підручника. Відпо вісти 

на запитання параграфа. Виконати вправи в 
зошиті. Написати листа до ассирійського царя, 
в якому висловлювалася б власна думка щодо 
його політики.

Руїни Ніневії (сучасний вигляд). Ірак
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Мета: узагальнити, систематизувати та за-
кріпити знання учнів з вивченої теми, пере-
вірити рівень їхніх знань; розвивати вміння 
працювати з історичною картою, контурною 
картою, а також застосовувати міжпредметні 
зв’язки, розвивати в учнів інтерес до історич-
ної спадщини, літературних надбань народів 
світу.

тип уроку: узагальнююче повторення.
вид уроку: інтегрований.
обладнання: історична карта «Стародавня 

Греція», історичні атласи, контурні карти, додат-
кова література з теми, електронний підручник 
«Міфи народів світу».

Хід уроку
і. вступне слово вчителя історії.
На початку уроку вчитель оголошує тему і 

мету уроку, зауважує, що урок є не стандарт-
ним, а інтегрованим. На ньому тісно переплі-
татиметься навчальний матеріал з історії та 
світової літератури.

Для досягнення мети уроку працюватимуть 
дві групи учнів: історики та літературознавці, 
які отримали випереджувальні завдання.

Стародавня Греція посідає особливе місце в 
історії світу взагалі, а її культура зокрема. У про-
цесі свого розвитку народ цієї по суті невеликої 
країни створив початки знань у багатьох сферах 
людської діяльності, досяг справді грандіозного 
рівня в художній культурі. Саме в Стародавній 
Греції зародилися філософія у власному розу-
мінні цього слова, історія як раціональна форма 
пізнання, розроблялася теорія держави. У со-
ціальному житті сформувався критерій справж-
ньої цінності людини. Досягнення Стародавньої 
Греції стали основою європейської культури.

Історію Стародавньої Греції поділяють на такі 
періоди:

1) егейський, або крито-мікенський (ХХ–ХІІ ст. 
до н. е.);

2) гомерівський період, або передполісний 
(ХІ–ІХ ст. до н. е.);

3) архаїчний (VІІІ–VІ ст. до н. е.);
4) класичний (V–ІV ст. до н. е.);
5) еллінський (друга половина ІV ст. до н. е. – 

середина І ст. до н. е.). На уроці підсумуємо роз-
виток Греції у перші три періоди.

іі. актуалізація опорних понять.
• За допомогою чого ми вивчаємо історичне 

минуле? (За допомогою історичних пам’яток.)
• Які є види історичних пам’яток? (Речові, 

пи   семні, усна народна творчість.)
Отже, на уроці ми розглядатимемо різні види 

істо ричних пам’яток, що допомагають нам ви-
вчати історію Стародавньої Греції. А наприкінці 
уроку ви по винні зробити висновок: які історичні 
джерела най важливіші у вивченні історії Старо-
давньої Греції.

питання, які обговорюватимуться на 
уроці.

1. Географічне положення, природні умови 
Стародавньої Греції.

2. Найдавніші грецькі цивілізації. Критська 
(Мінойська) цивілізація.

3. Мікенська цивілізація та причини її за-
непаду. 

4. Прихід дорійців.

ііі. розгляд першого питання.
1. Охарактеризуйте географічне положення 

Стародавньої Греції (робота з історичною кар-
тою).

2. Поясніть, які природні умови склалися в 
різних частинах материкової Греції.

• В якому літературному жанрі розповідаєть-
ся про істо ричне, географічне минуле країни 
та її природу? В якому літературному жанрі 
люди намагалися пояснити невідомі явища 
природи? (Міф).

• Що таке міф, міфологія?
Літературознавець. Міф (у перекладі з грець-

кої – слово, переказ, промова, оповідання) – вид 
усної народної творчості. Це розповідь про богів, 
духів, героїв, надприродні сили, що брали участь у 
створенні світу. Міфологія – сукупність міфів яко-
гось народу; наука, що вивчає особливості міфів.

Учитель світової літератури. Що покла-
дено в основу міфів – реальні події чи вигадки? 
(В основі міфів – реальні події.)

З якою метою створювалися міфи? (Щоб по-
яснити виникнення світу, природних явищ.)

Хто є героями міфів? (Міфічні істоти, боги, 
герої, люди.)

інтеГрований Урок на темУ 
«Греція У іі – на початкУ і тисячоліття до н. е.»
Всесвітня історія, світова література, 6 клас
олена мандзЮк, учитель історії та світової літератури, учитель-методист ЗОш № 7; 
наталія БараБаШ, учитель світової літератури, старший учитель ЗОш № 7, м. Прилуки, чернігівська область
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Життя змінювалось – змінювались і уявлен-
ня про богів. Як і люди, боги страждали, боро-
лися, ревнували, підозрювали. Словом, Олімп 
в уяві греків – це своєрідне царство, в якому па-
нували такі самі порядки, як і між людьми.

Пригадаємо наймогутніших богів Олімпу.

Літературознавець.
• Головний бог Олімпу (Зевс).
• Богиня мудрості та справедливої війни 

(Афіна).
• Вісник богів, бог торгівлі (Гермес).
• Бог вогню і ковальства (Гефест).
• Матір Прометея, богиня правосуддя (Феміда).
• Цар підземного царства мертвих (Аїд).
• Богиня кохання (Афродіта).
• Син Зевса та смертної жінки, втілення сили 

й мужності (Геракл).
Ви вже пригадували природні умови Старо-

давньої Греції.
• А в якому давньогрецькому міфі поясню-

ється зміна природи на Землі? (Деметра і Пер-
сефона.)

• Чому Персефона змушена була залишитися 
в підземному царстві?

• Як боги допомогли Деметрі бачитися з доч-
кою і які природні явища цим пояснюються?

Богиня родючості Деметра мала юну красуню-
доньку Персефону. У дівчину закохався і викрав 
її в матері Аїд. Довго плакала невтішна Деметра, 
і на її сльози зглянувся всемогутній Зевс, який 
попросив Аїда відпустити Персефону додому. 
Але той схитрував, давши своїй дружині з’їсти 
соковитого граната. Той, хто скуштує плід, ніко-
ли не позбавиться влади Аїда. Тоді Зевс вирішив 
інакше: хай частину року Персефона живе на 
землі, у своєї матері, а другу частину – у чоло-
віка, у підземному царстві. Так поетично греки 
пояснили прихід зими й повернення весни.

іV. повторення матеріалу другого питання.
Учитель історії.
Стародавня Греція дуже давня, але вона 

залишила величезні здобутки в різних сферах 
людської діяльності.

1. Поясніть поняття «цивілізація» (рівень роз-
витку суспільства та його культури).

2. Доведіть існування цивілізацій у Стародав-
ній Греції.

3. Назвіть перші грецькі цивілізації (критська 
(мінойська) палацова, ахейська цивілізації).

4. Підтвердіть археологічними доказами існу-
вання критської цивілізації (розкопки монумен-
тальних критських палаців).

5. Хто з археологів розкопав палац критського 
царя у Кноссі? (Артур Аванс.) Як він називався? 
(Лабіринт.) 

6. Що вам відомо про лабіринт?

Кносський лабіринт побудував майстер Де-
дал. Донині цінними є унікальні настінні роз-
писи палацу. Близько 1600 р. до н. е. критські 
майстри оволоділи технікою фресок – живопису 
по сирій штукатурці – й оздобили палац Міно-
са яскравими різнобарвними розписами. Стіни 
прикрашені пейзажами: скелі, квітучі дерева, 
зображення різноманітних тварин – дельфінів, 
антилоп, кішок, птахів тощо. Дивовижна точ-
ність зображених фігур свідчить про високий 
рівень майстерності їхніх авторів та про розу-
міння природи. Окрім тваринно-рослинних сю-
жетів є широковідомі сцени принесення дарів, 
розваг (зокрема, таврокатапсії – танцю із чор-
ним биком, що уособлює Посейдона на Землі). У 
Кноссі, де панував культ богині Матері, трапля-
ються зображення критських дам, в яких зачіс-
ки прикрашені діадемами, руки і плечі різними 
коштовностями.

Учитель світової літератури. Критська 
цивілізація відображається в речових пам’ятках 
у вигляді археологічних знахідок.

• Який давньогрецький міф підтверджує існу-
вання критської цивілізації та великі досягнення 
людей того часу? («Дедал та Ікар».)

Упізнай героя за цитатою.
 «Він зводив великі палаци і храми, що вра-

жали всіх своєю стрункою будовою, а для тих 
палаців і храмів сам різьбив із дерева постаті 
безсмертних богів, такі гарні, що потім люди 
століттями дбайливо їх зберігали» (Дедал).
 «Почуття лету, дивовижне, незнане, сповни-

ло його душу неймовірною радістю. Яке щастя 
змахнути, наче могутній птах, великими криль-
ми і відчути, що вони підносять тебе ще вище, 
туди, у блакитну безодню, де вже і птахів не-
має» (Ікар).

1. Чим прославився Дедал? (Він був умілим 
майстром.)

2. Чому Дедал змушений був залишити Афіни? 
(Його звинуватили у смерті небожа Талоса, який 
був надзвичайно талановитим.)

3. Чим прославився Дедал, коли проживав на 
о. Крит? (Він збудував палац, лабіринт для Мі-
нотавра, а також зробив дерев’яні ляльки, що 
рухалися, як люди.)

4. Про що мріяв Дедал? (Піднятися в небесний 
простір.)

5. Розкажіть про приготування до польоту.
6. Чому, на вашу думку, його син Ікар не по-

слухав батька? (Тому що йому хотілося пізнати 
нове і невідоме.)

7. Розкажіть, як загинув Ікар.
8. Яким було подальше життя Дедала? (Він 

повернувся на батьківщину в Афіни, де невдо-
взі й помер.)

12
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9. Що, на вашу думку, прославляє цей міф? 
(Невгасиме прагнення людини до пізнання ново-
го, невідомого.)

Дедал залишився в пам’яті людей як прекрас-
ний майстер, а Ікар – у серцях і душах як символ 
одвічного людського бажання пізнати невідоме.

V. обговорення третього питання.
Учитель історії. Між 2200 та 2000 рр. до н. е. 

до південної частини Балканського півострова 
ринула хвиля грецьких племен, які пізніше стали 
називати себе еллінами. Три основні групи – 
іонійці, ахейці та еолійці – зайняли материкову 
Грецію. Іонійці оселилися в Аттиці і на північному 
сході Пелопоннесу, ахейці окупували майже весь 
Пелопоннес, а еолійці осіли у Фессалії та Середній 
Греції. Уже в ІІ тис. до н. е. ахейські племена, які 
зайняли найродючіші землі, найближче до Криту, 
розвивалися значно швидше за інші грецькі 
племена. Вони першими створили державу. 
Мікенське царство досягло значної могутності 
за царя Агамемнона, брат якого одружився на 
спартанській царівні Єлені Прекрасній, що значно 
посилило Мікени. Володіючи наймогутнішим 
флотом, Агамемнон встановив свою владу над 
багатьма островами Егейського моря.

1. Коли існувала мікенська цивілізація? (ХV– 
ІІ ст. до н. е.) З появою яких народів пов’язана 
мікенська цивілізація? (З появою ахейців.)

2. Назвіть головні міста ахейської Греції (Міке-
ни, Іолк, Орхомени, Фіви, Афіни, Пілос, Фліунт).

3. Що перейняли ахейці у критян? (Писемність, 
вміння обробляти бронзу, техніку будівництва па-
лаців, способи ведення сільського господарства.)

4. Назвіть досягнення ахейської цивілізації (бу-
дівництво палаців, царських усипальниць, воло-
діння найбільшим флотом в Елладі, настінний і 
вазовий живопис, ахейська писемність).

5. Які причини занепаду мікенської цивіліза-
ції? (Війни, розорення господарств, нашестя до-
рійців.)

6. Коли відбувалась Троянська війна? (ХІ ст. 
до н. е.)

7. Яка причина Троянської війни? (Троянський 
царевич Паріс викрав дружину царя Менелая 
Єлену Прекрасну і втік з нею до Трої.)

8. На території якої сучасної країни знаходи-
лася Троя? (Туреччини.)

Учитель світової літератури. Однією з 
причин зникнення мікенської цивілізації ви на-
звали Троянську війну. Давайте пригадаємо, як 
Троянську війну відображено в давньогрецькій 
літературі. За міфами, найсильнішим і найхо-
робрішим серед героїв Давньої Греції був Ахілл 
(Ахіллес). Він брав участь у Троянській вій ні. І 
давньогрецька міфологія, і давньогрецька літе-
ратура зверталися до тих далеких подій.

1. Що, за давньогрецьким міфом, стало при-
чиною Троянської війни? (Яблуко розбрату.)

2. У сучасному житті вислів «яблуко розбрату» 
набув узагальнюючого характеру. Що він озна-
чає? (Причину суперечки.)

3. Хто із давньогрецьких письменників худож-
ньо відобразив події Троянської війни? (Гомер в 
«Іліаді». Саме з цього твору ми дізнаємося про 
подвиги давньогрецького героя Ахілла.)

1. Розкажіть про батьків Ахілла. (Ними були 
цар Пелей і богиня Феміда, дочка морського бога 
Нерея.)

2. Що судилося Ахіллу? (Безсмертна слава. 
Адже тільки завдяки цьому герою греки здобули 
місто Трою. А сам Ахілл загинув у поході.)

3. Як богиня Феміда намагалася відвернути 
грізну долю свого сина? (Мати натирала тіло 
немовляти амброзією, тримала у вогні, опуска-
ла в підземну річку царства мертвих Стікс.)

4. Яке місце на тілі Ахілла було вразливим і 
чому? (Єдиним вразливим місцем на тілі Ахіл-
ла була п’ятка, якої не торкнулися води Стік-
са, оскільки саме за неї мати тримала дитину, 
опускаючи її у воду.)

5. Хто виховував майбутнього героя? (Давній 
друг Пелея – кентавр Хірон.)

6. До яких хитрощів вдався Одіссей, щоб зна-
йти Ахілла? (Одіссей з Діомедом перевдяглися в 
купців і серед іншого краму поклали зброю. Ахілл 
дивився тільки на зброю, тим себе і видав.)

7. Як загинув Ахілл? (У нього влучила стріла Па-
ріса, спрямована богом Аполлоном. Стріла влучила 
саме в п’яту, адже бог знав уразливе місце героя.)

8. Як греки оплакували свого героя? (Феміда, 
греки, навіть боги сімнадцять днів оплакува-
ли Ахілла. На вісімнадцятий день спалили його 
тіло, а кістки зібрали і поклали в урну, де вже ле-
жали останки його улюбленого друга Патрокла. 
Поховали вірних товаришів в одному склепі й на-
сипали високу могилу на знак поваги до них.)

9. Як ви розумієте вислів «ахіллесова п’ята»? 
(Це вразливе місце кого-небудь.)

Vі. узагальнення четвертого питання.
Учитель історії. Зникнення мікенської 

культури в XII ст. до н. е. пов’язують із втор-
гненням з півночі Балканського півострова до-
рійських племен, серед яких все ще панував 
родовий лад. Поневолення дорійцями корінного 
населення призвело до занепаду грецьких міст та 
їх культури, зокрема до втрати ранньогрецької 
писемності (так званого критського письма).

• Що вам відомо про Грецію після вторгнення 
дорійців?

Історія Греції після дорійського вторгнення 
починається неначе заново. Знову відбуваєть-
ся розкладання первіснообщинних відносин, 
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формується державність, відроджується мате-
ріальна культура. Цей період тривав приблизно 
з ХІ по ІХ століття до н. е. і називався темними 
століттями. Темні століття – доба натурального 
господарства, адже з усіх досягнень мікенців 
дорійці запозичили: гончарне виробництво, 
техніку обробки металу, прийоми кораблебу-
дування, культуру вирощування винограду та 
оливкових дерев. Утім дорійці володіли техні-
кою виплавляння та обробки заліза і мали до-
свід його використання у виготовленні знарядь 
та військовій справі.

Vіі. розв’язання проблемного запитання.
Учні роблять висновок про важливість різних 

історичних джерел у вивченні Стародавньої 
Греції.

Учитель історії. Отже, ми з вами вкотре 
пересвідчились, наскільки тісно переплітають-
ся історичні факти з літературними. А тепер 
перейдемо до практичного застосування здо-
бутих вами знань на уроках історії та світової 
літератури.

Vііі. робота з тестами.
тестові завдання з історії.
1. Область у Стародавній Греції називається:
а) ном; б) поліс; в) хора; г) колонія.
2. Спарта була розташована в області:
а) Мессенія; б) Аттика; в) Беотія; г) Лаконіка.
3. Нащадки корінного населення Пелопон-

неського півострова називались:
а) спартіати; б) мессенці; в) ілоти; г) періеки.
4. Лаконічна мова – це:
а) швидка мова; б) чітка мова; в) мелодійна 

мова; г) незрозуміла мова.
5. Центр торговельного, політичного й релігій-

ного життя Афін називався:
а) агора; б) акрополь; в) некрополь; г) хора.
6. Установивши в 594 р. до н. е. нові закони, 

аристократів і демос примирив:
а) Солон; б) Лікург; в) Пісістрат; в) Полі-

крат.
7. Народні збори в Афінах називались:
а) герусія; б) екклесія; в) ареопаг; г) рада ста-

рійшин.
8. Звичай голосувати черепками називається:
а) тиранія; б) демократія; в) остракізм; г) ге-

русія.
9. Законодавство Лікурга не передбачало:
а) скасування боргового рабства;
б) заборони збагачення;
в) єдиної системи виховання дітей;
г) заборони золотих і срібних грошей.
10. Установіть відповідність:
1) Аїд;  а) цар богів і людей;
2) Зевс;  б) бог-коваль;
3) Посейдон;  в) покровитель торгівлі;

4) Гефест.  г) цар морів та океанів;
   д) цар підземного царства
   мертвих.
11. Установіть відповідність між географічним 

об’єктом та його назвою:
1) Олімп;  а) півострів;
2) Лесбос;  б) місто;
3) Іонія;  в) острів;
4) Пелопоннес. г) область;
   д) гора.
12. Установіть хронологічну послідовність:
а) еллінський період; 
б) ахейська палацова цивілізація;
в) гомерівський період; 
г) мінойська палацова цивілізація.

тестові завдання із світової літератури.
1. Як називають давні оповіді про створення 

світу і людини, про діяння богів та героїв?
а) міфами; б) казками; в) біблійними історія-

ми; г) оповідями.
2. У грецькій міфології верховним богом є:
а) Амфітріон; б) Зевс; в) Аполлон; г) Гермес.
3. Аід – це бог ...
а) вогню та ковальського мистецтва; 
б) плодючості й рослинності;
в) підземного царства; г) торгівлі.
4. Дедал проживав:
а) у Фівах; б) в Афінах; в) у Мікенах; 
г) на о. Крит.
5. Різних ремесел Дедала навчила ...
а) Гера; б) Афродіта; в) Афіна; г) Артеміда.
6. Еллада – це ...
а) давня назва Греції; б) потвора з тілом змії 

і дев’ятьма головами дракона; в) покровителька 
торгівлі; г) богиня мудрості.

7. Що було причиною Троянської війни?
а) викрадення Парісом цариці Єлени; б) яблуко 

розбрату; в) гнів Гери; г) запальний характер 
Менелая.

8. Хто є головним героєм поеми «Іліади»?
а) Паріс; б) Ахілл; в) Гектор; г) Атрокл.
9. Скільки років тривала Троянська війна?
а) дев’ять; б) десять; в) три; г) шість.
10. Яку долю боги передрікали Ахіллу?
а) він загине від стріли в розквіті сил;
б) буде жити вічно, як бог;
в) помре від укусу змії; г) одружиться на Єлені.
11. Хто зробив зброю для Ахілла?
а) Зевс; б) Гефест; в) Гермес; г) Аполлон.
12. Яку ще назву мало місто Троя?
а) Іліон; б) Еллада; в) Алея; г) Мікени.

іХ. учителі підбивають підсумки. оголошу-
ють оцінки.

Х. домашнє завдання. 
Скласти усну розповідь про улюбленого міфо-

логічного героя, виконати завдання на контурній 
карті «Греція в ІІ – І тис. до н. е.».
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Г уманізація освіти — один з основних за-
собів заповнення духовного вакууму, що 
з’явився після розпаду старих ідеологічних 

схем. Нині відбувається знецінення освіченості 
та інтелектуальної діяльності. 

Культуролог Н. Миропольська з цього приводу 
зазначає, що «в умовах перехідного суспільства, 
яке ще повністю не створило виховного ідеалу і 
не встановило сценарію свого розвитку, потрібно 
знайти відповідь на запитання «Як це зробити?».

Втративши атрибути минулого життя, ми ще 
не знаємо, що отримаємо взамін. Створення 
нових і руйнація старих цінностей культурного 
середовища – об’єктивний процес. Культура має 
свої потужні внутрішні змістові резерви, якими 
здатна не тільки підсилити й осучаснити засо-
би освіти, а й спрямувати свідомість, прагнення 
людини до активного розв’язання її ж проблем у 
новому тисячолітті.

У найважчі часи причиною всіх бід назива-
ють культуру – в усіх сферах нашого життя це 
поняття набуває особливого значення. Воно не 
сходить зі сторінок преси, вживається у промо-
вах політичних діячів, філософських і теоретич-
них трактатах.

Лунають заклики щодо підвищення культури 
спілкування, відродження національної культу-
ри. Виявлено, що, оволодіваючи навчальними 
дисциплінами, учні не повністю усвідомлюють 
наявність зв’язків між мистецтвом та історич-
ним, природним, соціальним, національним і 
культурним середовищем життєдіяльності люди-
ни. Недостатньо звертається увага на усвідом-
лення учнями власної причетності до художніх 
традицій свого народу, потреби у творчій саморе-
алізації та духовно-естетичному самовдоскона-
ленні, реальної відповідальності за збереження 
національних культурних надбань.

Проблемі висвітлення питань культури в 
шкільному підручнику приділяли велику увагу 

радянські вчені: А. Вагін, Н. Сперанська, Г. Ко-
сова, В. Васильєва, І. Карпов, І. Підлуцький, 
Г. Цвікальська. Методиці викладання культу-
рологічних аспектів в історичній освіті присвя-
тили свої праці сучасні українські та російські 
вчені: О. Гісем, К. Ігнатова, М. Загладін, Н. За-
гребельна, М. Короткова, І. Коляда, Ю. Малієн-
ко, П. Мороз, М. Рябцев, М. Шабельникова. У 
публікаціях висвітлюються нові освітні технології, 
ефективні методи викладання культурологічних 
курсів, авторські моделі їх реалізації в навчальних 
закладах різного типу.

Вагомий внесок у розвиток етнопедагогіки, зо-
крема щодо з’ясування етнокультурних чинників 
формування змісту шкільної освіти, у т. ч. й іс-
торичної, зробили українські вчені: Н. Волоши-
на, Б. Кобзар, Т. Мацейків, М. Стельмахович, А. 
Приходько та інші.

Культура – середовище, де відбувається ста-
новлення людини. Довести цю істину мають саме 
уроки історії, на яких розглядається процес роз-
витку людства, культури, цивілізації. Цінність 
уроків історії в школі на сучасному етапі полягає 
не тільки в знаннях, закладених учителем, а ско-
ріше в засобах самостійного отримання учнем іс-
торичних знань.

У чому ж особливість уроків культури, що вхо-
дять до складу шкільного курсу історії?

1) саме на уроках культури шкільного курсу 
усвідомлюється історична епоха, втілена в об-
разах різних видів мистецтв;

2) розвиваються і поглиблюються поняття про 
культуру як сукупність досягнень суспільства в 
духовному житті, уміння застосовувати історич-
ні знання і практичний досвід;

3) уроки культури в шкільному курсі історії є 
основою естетичного виховання, способом виро-
блення моральної оцінки;

4) вони сприяють вихованню в учнів націо-
нальної свідомості, патріотичних почуттів, 

удк 373.5.016:94 (477) (043.3)

дУХовне життя в УкраїнськиХ земляХ
наприкінці ХVIII – У перШій половині ХIХ ст.
(музика, образотворче мистецтво та архітектура  
в пошуках мистецького стилю)
жанна ГаврилЮк, учитель гімназії «Діалог», здобувач кафедри методики викладання історії та суспільно-політичних 
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анотація. У статті розкриваються способи реалізації культурологічного змісту на уроках історії України на 
прикладі зазначеної теми. Автор висвітлює особливості тем культури в структурі курсу історії України.
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етич них та естетичних смаків, моральних 
принципів;

5) саме уроки культури дають можливість по-
силити важливість регіонального компонента у 
вивченні історії;

6) вивченням культури ми традиційно завершує-
мо вивчення історії певного періоду. Погодимося зі 
Ржепецьким, який зазначає, що, вивчаючи культу-
ру цього періоду, ми ніби підбиваємо підсумки роз-
витку суспільства, частини історичної епохи, даємо 
загальну підсумкову оцінку цього розвитку [20].

Слід зазначити, що культурологічні теми на 
уроках історії є методично складнішими від інших. 
Необхідно відібрати й систематизувати наочний 
матеріал, що має велике пізнавально-виховне 
значення; розкрити художній зміст, показати 
естетичне значення того чи іншого твору.

Наголосимо на кількох методичних аспектах 
уроків з історії культури.

По-перше, широке використання наочності 
для усвідомленого сприйняття художнього об-
разу можливе тільки за умови поєднання її зі 
словом учителя.

По-друге, історико-культурні теми вирізня-
ються великим універсалізмом порівняно з еко-
номічними та соціально-політичними темами.

По-третє, вивчення історико-культурного мате-
ріалу потребує від учителя посиленої підготовки, 
знання мовної характеристики твору мистецтва.

По-четверте, історико-культурні теми мають 
велике духовне значення: посилюють дух патріо-
тизму, національної гордості, честі, гідності. Етич-
на роль мистецтва полягає в тому, що воно вихо-
вує високі моральні ідеали. За влучним висловом 
С. Кучинської: «Краса – рідна сестра моралі».

По-п’яте, саме історія виявляє та аналізує 
культурний прогрес: розуміння творів мистецтва 
змінюється від епохи до епохи. Кожне нове по-
коління усвідомлює явище світової і вітчизняної 
культури, виходячи зі своїх власних, сучасних 
уявлень про них. Тому культурні цінності є віч-
ними і постійно збагачуються та доповнюються 
новими гранями художнього змісту.

Як пише С. Кучинська, «історична дистанція 
в часі дає можливості виявити, осягнути, рекон-
струювати та інтерпретувати мистецькі цінності 
минулого, подивитись глибше на художні твори 
сучасності, зрозуміти складні проблеми сього-
дення культури».

Історія свідчить, що саме Україна з її старовин-
ною культурою  в усі часи була краєм, де відбу-
вався процес створення духовних цінностей, що 
характеризується унікальним, художнім значен-
ням. Кристалізація національно-самобутніх сти-
лів у поєднанні зі світовим мистецьким досвідом 
являє собою величезний континент неперевер-
шених зразків художньої культури, сповнених 
безмежно глибокого змісту. Питання культури 

на уроках історії вивчаються із застосуванням 
міжпредметних зв’язків з уроками образотвор-
чого мистецтва, літератури та музики; а вміння 
учнів давати характеристику пам’ятником куль-
тури залучає їх до естетичної діяльності.

Для вивчення теми «Духовне життя в україн-
ських землях наприкінці ХVIII – у першій полови-
ні ХІХ ст. Образотворче мистецтво, архітектура, 
музика» ми обрали урок-екскурсію, бо саме така 
форма дає можливість комплексно застосовува-
ти методи навчання, збагачує знаннями учнів і 
самого вчителя, допомагає виявити практичну 
значимість знань, ознайомити учнів з досягнен-
ням науки, є ефективним засобом їх виховання, 
розвитку емоційної сфери.

Уроки культури зумовили нові типи навчан-
ня. Досвід зарубіжних та вітчизняних колег 
свідчить, що інтерактивні методи навчання най-
краще сприя ють інтенсифікації та оптимізації на-
вчального процесу, дають можливість розвивати 
творчі здібності та особисті якості учня, оцінити 
роль знань, відчути взаємозв’язок різних наук, 
сприяють розвитку самостійності учнів. Інтерес 
до уроку зумовлюється і незвичайною формою 
його проведення.

Розвитку мислення й художньої творчості 
учнів сприяють такі форми роботи, як екскур-
сії в музеї, до історичних пам’яток, організація 
шкільної художньої виставки, підготовка тема-
тичних вечорів.

урок-екскурсіЯ в акадеМіЮ Мистецтв
підготовчий етап:
• учитель виступає в ролі голови Академії мис-

тецтв і розповідає про роботу секцій: музичної, 
архітектурної та живопису;

• учні об’єднуються в групи: екскурсоводи та 
історики-сучасники;

• кожна група отримує випереджувальне за-
вдання з теми.

Завдання уроку:
 розкрити зв’язок суспільних перетворень з 

художньою культурою та її роль в утвердженні 
прогресивних ідеалів;
 висвітлити велич життя і творчого подвигу  

видатних митців ХVIII – першої половини ХІХ ст.;
 сформувати в учнів музично-естетичні ін-

тереси, виробити в них самостійне творче став-
лення до мистецтва; систематизувати художні 
знання учнів, здобуті на уроках музики, літера-
тури й образотворчого мистецтва, розширити і 
поглибити ці знання;
 виховувати в учнів інтерес і повагу до 

культурно-історичних пам’яток українського на-
роду, шаноб ливе ставлення до культурної спад-
щини інших народів світу.

обладнання: слайди, репродукції картин 
Т. Шевченка, І. Сошенка, Д. Левицького, В. Бо-
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ровиковського, В. Тропініна; ілюстрації зобра-
жень архітектурних споруд; аудіозаписи уривків 
музичних творів.

тип уроку: застосування знань, умінь, на-
вичок.

Мистецтво – це одяг нації.
(Оноре де Бальзак)

план уроку
1. Коротка характеристика стилів художньої 

культури кінця ХVIII – першої половини ХІХ ст.
2. Основні напрями живопису:
а) інтимний портрет (творчість В. Боровиков-

ського, Д. Левицького, В. Тропініна);
б) творчість І. Сошенка, К. Павлова, А. Мо-

крицького;
в) Т. Шевченко – художник та його роботи.
3. Архітектура в пошуках українського ми-

стецького стилю:
а) класицизм в архітектурі (Ж. Тома де Томон, 

В. Беретті, А. Меленський);
б) палацово-паркова архітектура (Ч. Камерон, 

П. Дубровський);
в) пейзажно-архітектурне мистецтво (парк 

«Олександрія», парк «Софіївка»).
4. Музика в пошуках українського мистецького 

стилю:
а) музичний фольклор кобзарів, бандуристів, 

лірників;
б) розвиток хорової музики кінця ХVIII ст. 

(Д. Бортнянський);
в) музичне мистецтво західноукраїнських 

земель.
Висновок. Органічний зв’язок художньої куль-

тури з громадсько-політичним життям.

Хід уроку
Учитель називає тему (з’ясовує при цьому ви-

значення поняття «культура»), мету, перелічує 
основні завдання уроку, наголошує на важли-
вості вивчення в шкільному курсі історії питань 
художньої культури. Адже в роки юності форму-
ються смаки, інтереси та ідеали людини, більш 
зримих обрисів набуває весь склад особистості 
та її світогляд. 

Особливу увагу вчитель звертає на тип цього 
уроку. 

Актуалізація опорних знань та мотивація 
діяльності:

1. Які основні риси української культури по-
передньої доби?

2. Назвіть головні здобутки української 
культури ХVІІІ ст.

Вступна розповідь. Учитель коротко харак-
теризує епоху ХІХ ст., оскільки розвиток мисте-
цтва зумовлюється особливостями певного істо-
ричного періоду.

Запитання до класу.
Які історичні події, явища другої половини 

XVIII – першої половини XIX ст. мали вплив на 
розвиток культури? Свою думку обґрунтуйте.

Учні мають назвати такі події: вихід дру-
ком «Енеїди», національне Відродження в Над-
дні прянщині, вплив УГКЦ на національне Від-
родження підавстрійської України тощо. Бажано, 
щоб учні, крім українських подій, назвали ще події 
Французької буржуазної революції, яка рішуче 
розправилась з феодалізмом та абсолютизмом; 
пояснити вплив ідей цієї революції на події в 
Іспанії, Італії та Росії, дали оцінку становленню 
історичної спільності буржуазної епохи – нації).

Це був період утвердження нового, більш про-
гресивного суспільного ладу – буржуазного. Як ре-
зультат – капіталізація, що вплинула на розвиток 
культури. Складність епохи, жорстокість бороть-
би нового зі старим відображається в тогочасній 
культурі, адже передові діячі літератури і мисте-
цтва – це в переважній більшості учасники всіх 
найважливіших подій. Пояснюючи особливості 
суспільно-політичного життя в першій половині 
XIX ст., учитель зазначає, що Україна переживала 
період національного Відродження, що набрало 
форми творення нових націй як суб’єктів модерної 
європейської історії і супроводжувалось процесом 
пробудження і формування самосвідомості наро-
ду, розвитком його духовної культури, прагнен-
ням відтворити власне історичне минуле.

Художня література, музика, живопис намага-
ються звільнитись від впливу церкви, шукають 
нових форм; їх більше цікавить духовний світ лю-
дини, її роздуми, переживання. Художників уже 
не задовольняють біблійні й міфологічні сюжети, 
їх приваблює реальне життя, жива природа, зви-
чайна людина. Поширення набувають пейзажі, 
натюрморти, побутові сцени, у художній літера-
турі дедалі частіше зображується доля окремої 
людини, з’ясовується її роль у суспільстві [22].

Складна й суперечлива соціокультурна ситуа-
ція спричинила зародження нових художніх на-
прямів. Культура народу – це частина його історії. 
Її становлення, подальший розвиток пов’язані з 
тими самими історичними чинниками, які впли-
вають на становлення і розвиток господарства 
країни, її державності, політичного й духовного 
життя суспільства. У поняття культури входить 
все те, що створено розумом, талантом, руками 
народу, усе, що виражає його духовну суть, його 
погляд на світ, на природу, на людське буття, на 
людські стосунки.

Українська культура складалася як культура 
всіх етносів, зберігаючи водночас свої регіональ-
ні особливості [12].

Методика формування понять: класицизм, 
романтизм, реалізм.

В українській літературі й мистецтві XIX ст. 
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провідними стали три загальноєвропейські сти-
лі: класицизм, романтизм і реалізм. Усі вони 
тяжіли до вищих орієнтирів краси, проте йшли 
до її досягнення різними шляхами.

Мал. 1. Будівля в стилі класицизму

Історики-сучасники дають характеристику 
художнім напрямам (посилюються міжпредмет-
ні зв’язки).

Класицизм згідно з просвітницькими ідеалами 
спирався на універсальні мистецькі зразки, ан-
тичні й ренесансні естетичні канони. Саме вони 
визначили його раціонально-логічну зорієнтова-
ність на гармонію з ознаками пропорційності, 
чіткого членування частин, симетрії, порядку в 
усьому. Цей стиль яскраво втілився в літературі 
(трагедії Ж. Расіна, комедії Ж.-Б. Мольєра), музиці 
(симфонії і сонати Й. Гайдна, В.-А. Моцарта), архі-
тектурі (паркові комплекси королів ського Верса-
лю, царського   Петергофа), живопису (К. Лоррен, 
Ж.-Л. Давід), скульптурі (Е.-М. Фальконе).

Романтизм – художній напрям, протилежний 
класицизму, з переважанням уявного, емоційно-
го, фантастичного; відображає конфлікт між іде-
алом і реальністю. Відмовляючись від класичних 
норм стриманості й суворості, романтизм куль-
тивує інтуїтивно-чуттєві поривання людини. 

Джерелом натхнення для романтиків слугува-
ли національна історія, фольклор. Надмірному 
практицизму й раціоналізму вони намагалися 
протиставити емоційно багатий духовний світ 
людини – особистості яскравої і непересічної, 
ідеалізували й поетизували природу, історичну 
минувшину, народний побут і міфологію.

Як літературно-художній напрям романтизм 
набув поширення в Англії (романи В. Скотта, 
пое зія Дж. Байрона, пейзажі Дж. Тернера), Фран-
ції (романи А. Дюма і В. Гюго, картини Е. Дела-
круа, симфонічна музика Г. Берліоза), Німеччині 
(новели Е. Т. А. Гофмана, пісні Ф. Шуберта, пей-
зажі К. Д. Фрідріха), Італії (творчість скрипаля-
віртуоза Н. Паганіні), Польщі (поезія А. Міцкеви-
ча, музика Ф. Шопена). Надзвичайно яскравого 
звучання цей стиль набрав у музиці, давши по-
тужний імпульс формуванню національних ком-
позиторських шкіл, зокрема в Угорщині (Ф. Ліст), 
Норвегії (Е. Гріг) та інших країнах. З-поміж різ-
них видів мистецтва, якими захоплювалися ро-
мантики, музиці належала пріоритетна роль, 
адже музика – голос серця – здатна передавати 
багатство й піднесеність почуттів людини, тобто 
саме те, що прагнули образно відтворити митці 
нового покоління. Найхарактернішою особливіс-
тю романтичної музики є програмність, часто 
пов’язана з літературою.

Історик-сучасник продовжує ознайомлюва-
ти учнів з характеристикою художніх стилів. 
«Реалізм – художній напрям, що, на відміну від 
романтизму, передбачає правдиве художнє ві-
дображення людських характерів за різних со-
ціальних обставин. Він виник як реакція мит-
ців на науково-матеріалістичну картину світу, 
характерну для індустріального суспільства. 
Представники реалізму намагалися правдиво ві-
дображувати реальну дійсність, а не вигадувати 
далекі від життя образи».

Як класицизм і романтизм, цей художній на-
прям втілився в різних галузях мистецтва – лі-
тературі (романи й повісті Ч. Діккенса, Оноре де 
Бальзака, М. Гоголя, Л. Толстого), живопису (кар-
тини Г. Курбе, І. Рєпіна), музиці (опери Дж. Вер-
ді, М. Мусоргського), театрі (актори Є. Дузе, 
М. Щепкін, співак Ф. Шаляпін). Учні згадують 
знання, здобуті на уроках з інших дисциплін, 
аналізують їх і систематизують.

Недарма кажуть, що архітектура – душа 
народу, втілена в камені. (Екскурсовод архітек-
турної секції перелічує особливості цього виду 
мистецтва.)

Розвиток українського мистецтва першої поло-
вини XIX ст. зумовлений змінами, що відбулися 
в ньому ще наприкінці попереднього століття. У 
цей час в архітектурі та образотворчому мисте-
цтві утвердився новий художній напрям – кла-
сицизм, що ґрунтувався на античних традиціях 

Мал. 2. київський міський театр (1805 р.)

Мал. 3. Харківський міський театр (1841 р.)
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мистецтва Стародавньої Греції та Стародавнього 
Риму. Бурхливість і динамізм бароко змінилися 
врівноваженістю й простотою. Основним прин-
ципом архітектури стало застосування античної 
ордерної системи на тлі простих і чітких геоме-
тричних форм. У живопису та скульптурі провід-
ного значення набули міфологічні та історичні 
теми, ідеалізовані зображення людини згідно з 
стародавньогрецькими та стародавньоримськи-
ми зразками.

таблиця для закріплення матеріалу
класицизм романтизм

• Орієнтується на античне 
мистецтво й міфологію як 
норму та ідеальний зразок
• тісно пов’язаний з 
Просвітництвом, спирається 
на філософію раціоналізму, 
уявлення про розумну 
закономірність світу, 
прекрасну, удосконалену 
людиною природу
• Проявляється в усіх 
жанрах і видах мистецтва. 
В архітектурі йому 
притаманні простота і 
чіткість форм, наслідування 
античних зразків, у 
живопису та скульптурі 
характеризується 
врівноваженістю і простотою 
композиції, у літературі –
звертанням до етичних 
проблем, оспівуванням 
героїки, логічною чіткістю 
дій тощо

• Відображає розчарування 
в ідеалах Просвітництва, 
результатах Французької 
революції кінця XVIII ст.
• Намагається протиставити 
практицизму тогочасної 
дійсності та усуненню 
відмінностей між людьми 
прагнення до безмежної 
свободи, удосконалення 
та оновлення. стверджує 
неповторність людської 
особистості, самоцінність її 
духовного життя
• Охопив усі сфери 
тогочасного духовного 
життя, але не став таким 
універсальним стилем, як 
класицизм. Значною мірою 
був художнім суспільним 
рухом, що відкрив шлях 
до подальшого розвитку 
мистецтва в XIX ст.

Одночасно з класицизмом і на противагу йому 
наприкінці XVIII – у першій половині XIX ст. роз-
вивалися такі художні напрями, як сентимента-
лізм і романтизм. Вони виявилися переважно в 
мистецтві живопису та графіки, у портретному, 
пейзажному та побутовому жанрах. Сентимен-
талізм і романтизм мають багато спільного. На-
самперед це інтерес до духовного світу людини 
(у тому числі й із нижчих верств суспільства) до 
її почуттів. Крім того, романтизму властиві ще й 
певна героїка, прагнення до зображення сильних 
пристрастей, до свободи особистості.

Архітектура посідала дедалі важливіше місце 
в суспільстві, зважаючи на зростання міст. За 
царськими указами 1797 і 1817 рр. розпоча-
лася планова забудова міст і сіл, у центрі яких 
обов’язково мала бути площа з розміщеними на 
ній церквами, навчальними закладами і держав-
ними установами. Губернські і повітові міста за-
будовувалися за планом: у кожному визначався 
адміністративний центр з площею, де споруджу-
валися урядові установи (Київ, Полтава, Харків 
та інші). Їх архітектура виділялась серед інших 
будівель своєю помпезністю. Помітно змінював-
ся зовнішній вигляд міст: споруджувалися мо-

нументальні кам’яні будівлі державних установ, 
навчальних закладів, церкви, палаци. Поступово 
в містах стали замощувати вулиці і площі каме-
нем або деревом, уводити гасове освітлення; на 
окраїнах міст виростали фабрики та заводи з 
прилеглими до них робочими селищами.

Як і в усій Європі, в Україні з кінця XVIII ст. 
будуються поміщицькі маєтки з великими парка-
ми, пишними палацами й численними службо-
вими приміщеннями. У цих палацово-паркових 
ансамблях поєднувались ознаки класицизму й 
романтизму. Саме для романтизму характерним 
є використання таких декоративних паркових 
споруд, як гроти, арки, вежі. Для представників 
колишньої української козацької старшини, яка 
здобула російські дворянські титули, видатні 
тогочасні архітектори зводили величні палаци, 
навколо яких розбивалися романтичні парки. 
(Учитель історії дає художню характеристику 
архітектурним творам.)

Мал. 4. Палац к. розумовського. Батурин, чернігівська область

Україна здавна славилася палацово-парковою 
архітектурою, що ґрунтувалася на історичних 
традиціях і народній майстерності. Серед відо-
мих будівель з парками вирізнявся палац Кири-
ла Розумовського, збудований у м. Батурині на 
Чернігівщині. Палац було збудовано за проектом 
архітектора Чарлза Камерона. Це єдиний геть-
манський палац, що зберігся до сьогодення.

Один із кращих в Україні садибних комплексів 
збудовано в 20–30-х роках XIX ст. у родовому ма-
єтку Ґалаґанів у с. Сокиринцях на Чернігівщині. 
Більшу частину його території займає парк, типо-
вий для доби класицизму. Від європейських пар-
ків епохи бароко з їх ре гулярними низькими наса-
дженнями та квітниками такі парки відрізнялися 
штучно створеними романтичними краєвидами. 

Мал. 5. Палац у маєтку ґалаґанів. сокиринці, чернігівська область
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Палац у Сокиринцях, збудований за проектом ар-
хітектора Павла Дубровського, — типовий зразок 
класицизму в архітектурі. Його центральний кор-
пус увінчано банею, фасади прикрашено багато-
колонними портиками. 

Подібні палацово-паркові комплекси було ство-
рено також у Качанівці на Чернігівщині, Білій 
Церкві (парк «Олександрія») на Київщині; в Умані 
(парк «Софіївка») на Черкащині та інших місцях.

Мал. 6. Палац П. тарновського. качанівка, чернігівська область

У багатьох містах збереглися архітектурні 
пам’ятки класицизму, створені відомими зодчи-
ми. Так, в Одесі за проектом Франца Боффо було 
збудовано Воронцовський палац, Стару біржу, 
Потьомкінські сходи. Окрасою Києва стали спо-
руди Вікентія Беретті – головний корпус універ-
ситету, Інститут шляхетних дівчат.

Мал. 7. Інститут шляхетних дівчат. київ

Мал. 8. Будинок старої біржі. Одеса

Мал. 9. київський національний університет імені тараса шевченка

З освоєнням півдня України почалася бурхлива 
забудова Херсона, Катеринослава, Кременчука, 
Маріуполя та інших міст. У селах дедалі більше 
будувалося будинки з димоходами й засклени-
ми вікнами, поступово відділялися господарські 
будівлі від житлових приміщень. На мал. 10–12 
зображено найбільш відомі пам’ятки архітектури 
початку ХІХ ст.

Мал. 10. Одеський оперний театр

Мал. 11. Успенський собор. Харків

Мал. 12. Потьомкинські сходи до чорного моря. Одеса

Одеський оперний театр побудований в анти-
чному стилі архітектором Томазе Томоно Боффо 
на центральній площі Приморського бульвару. 
Мельников спроектував напівциркульні будинки 
державних установ і готель. Разом з Потьомкін-
ськими сходами вони створювали єдиний архі-
тектурний ансамбль.

Важливу роль у мистецтві класи цизму ві-
дігравала монументальна скульптура. На ву-
лицях і площах міст почали встановлювати 
пам’ятники, зав дяки чому мистецтво скульпту-
ри набу ло громадського значення. Одним із ви-
значних скульпторів епохи класицизму був Іван 
Мартос (1754–1835) родом з м. Ічні Чернігів-
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ської гу бернії. Найвідоміший його твір – мону-
мент Мініну і Пожарському на Крас ній площі в 
Москві. В Україні скульп тор створив надгробки 
гетьману К. Розумовському в Батурині, генерал-
фельдмаршалу П. Румянцеву-Задунайському в 
Успенському соборі в Києві, пам’ятник А.-Е. Ри-
шельє в Одесі.  

Мал. 13. Пам’ятник А.-Е. ришельє. Одеса

Твори видатного митця вирізняються до-
вершеністю пропорцій, простотою та врівнова-
женістю композицій, гармо нійністю та благо-
родством. Творчість І. Мартоса мала великий 
вплив на роз виток скульптури в Україні та Росії 
упродовж усього XIX ст. Яскравий приклад кла-
сицизму в скульптурі – пам’ятник князю Воло-
димиру в Києві, встановлений у 1850–1853 рр. 
на ознаменування хре щення Русі. Його автори – 
скульпто ри Василь Демут-Малиновський, Пет ро 
Клодт і архітектор Костянтин Тон. Пам’ятник 
чудово вписується в ланд шафт пагорбів право-
го берега Дніпра. Він є окрасою столиці України 
і в на ші дні. 

Мал. 14. Пам’ятник князю Володимиру. київ

Мал. 15. Портрет фельдмаршала П. румянцева-
Задунайського з надгробного пам’ятника. київ

У Західній Україні, як і раніше, визначним 
мистець ким центром залишався Львів. Там пра-
цювало багато місцевих і зарубіж них майстрів. 
Значний вплив на їхню творчість справила віден-
ська худож ня школа, в якій поєдналися ознаки 
двох стилів – бароко та класицизм. Великого по-
ширення у Львові в той час набула меморіальна 
скульптура. Чимало її пам’яток зберігає славно-
звісне Личаківське кладовище. Вір туозним май-
стром цього виду пласти ки був Гартман Вітвер, 
який у своїх меморіальних скульптурах втілював 
образ зажуреної жінки в античному хітоні (алего-
рія скорботи). До кра щих творів Г. Вітвера нале-
жать чотири фонтани на площі Ринок у Львові з 
постатями Нептуна, Діани, Амфітрити й Адоніса. 

Мал. 16–19. Фонтани з постатями Нептуна, 
Діани, Амфітрити й Адоніса. львів

16 17
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Відомими майстрами пластичного мистецтва 
бу ли також брати Антон та Іван Шімзери. Вони 
прикрасили багато буді вель Львова вишука-
ними скульптур ними оздобленнями і, як і Ві-
твер, створили галерею цікавих меморіаль них 
пам’яток.

Завдання учням. На контурній карті по-
казати пам’ятки архітектури, що зберіглися до 
наших днів. 

Музикою на полотні називають живопис 
(нова художня зала).

Історик-сучасник. У першій половині XIX ст. 
актив но розвиваються жанри станкового живо-
пису: портретний, історичний, пейзажний та 
побутовий.
 Анімалістичний – зображення тварин.
 Батальний (від франц. bataille – битва) – 

жанр, присвячений темам війни і військових 
походів.
 Побутовий. 
 Історичний – присвячений значним історич-

ним подіям.
 Натюрморт.
 Пейзаж.
 Портрет. Поряд з по пулярним парадним 

поши рюється так званий інтимний пор трет.
Основна увага в цьому жанрі зосереджується 

на правдивому відтворенні зовнішніх і психоло-
гічних рис людини.

Творчість двох видатних художників-українців 
Володимира Боровиковського та Дмитра Левиць-
кого ві діграла вирішальну роль у становлен ні 
російського портретного живопису. А художник 
Василь Тропінін багато зробив для українського 
мистецтва.

Екскурсовод. В. Тропінін (1776–1857) був 
кріпа ком, майже двадцять років прожив на 
Поділ лі. Україна, її природа, жителі дали ху-
дожникові невичерпний матеріал для творчос-
ті. В. Тропінін першим із художників звернувся 
до образів українських селян (див. мал. 26–31 
на с. 24). Він зма льовував їх з великою симпаті-
єю та етнографічною точністю. Один із кращих 
творів художника цього циклу – «Дівчина з По-
ділля», на якому він відтворив поетичний об-
раз чарівної дівчини-українки. Вважають, що 
В. Тропінін написав кілька варіан тів портрета 
Устима Кармелюка. Це образ молодого, врод-
ливого, мужньо го, чистого душею українського 
селя нина. Крім портретів художник малю вав 
краєвиди села Кукавки, в якому жив, та інших 
подільських сіл.

Одним із перших художників в Ук раїні, які 
звернулися до життя про стих людей, був Ка-
пітон Павлов (1792–1852). Його творчість 
сприяла розвитку демократичних тенденцій в 
образо творчому мистецтві. Картину Павлова 
«Розтирач фарб», доля якої, на жаль, невідо-

ма, згадує М. Гоголь у повісті «Портрет». На-
зви картин «Бондар», «Діти читають абетку», 
«Хлопчик з голубком» свід чать про звернення 
художника до так званого жанрового мисте-
цтва, тобто відтворення реальних сцен із життя 
простих людей.

Учнем К. Павлова був Аполлон Мокрицький 
(1810–1870), який ство рив галерею портретів 
своїх сучасни ків, переважно людей творчої пра-
ці, а також жінок. Його твори позначені духом 
романтичної піднесеності. До кращих з них від-
носять «Пор трет дружини», портрети М. Гоголя, 
Є. Гребінки, автопортрет.

Мал. 20. А. Мокрицький. Портрет дружини Марії Мокрицької

Бути одним з улюблених учнів К. Брюллова і 
не писати красивих картин, мабуть, неможли-
во. Саме красою в італійському стилі вирізняє-
ться більшість картин живописця, який про-
йшов доб ру художню виучку в А. Венеціанова 
(1832) і в Академії мистецтв у «Великого Карла» 
(1836–1839). 

До закінчення Академії Аполлон Мокриц-
кий – умілий портретист, який отримує багато 
замовлень, заробляючи не тільки на життя, а 
й на поїздку в Італію (1841—1849). Його італій-
ські портрети і пейзажі охоче розкуповуються, 
стають з часом бажаними експонатами бага-
тьох музеїв Росії. Після повернення з Італії 
А. Мокрицький пише портрет преосвящен-
ного Никанора, митрополита Новгородського 
і Санкт-Петербурзького (1849), за який здо-
буває звання академіка. З 1851 р. художник 
працює викладачем Московського училища 
живопису і творення. Його учні – В. Перов, 
І. Шишкін, І. Прянишников – стали перши-
ми живописцями Росії. Його курс естетики, 
що читався в двох училищах Москви, відвід-
ують багато живописців і любителів. Нарешті, 

22



ІстОрІя В сУчАсНІй шкОлІ. — 2012. — № 6 Передплатний індекс 74644

використайте на Уроці

його щоденники і спогади про А. Венеціанова 
та його школу, про К. Брюллова і нині станов-
лять значний інтерес.

Мал. 21. А. Мокрицький. Жіночий портрет

Мал. 22. А. Мокрицький. Жіночий портрет

Василь Штернберг (1818–1845) прожив недов-
ге життя, але залишив яскравий слід в україн-
ській культурі. Його вважають одним із зачи-
нателів українського пейзажного і побу тового 
живопису.

В. Штернберг народився в Санкт-Петербурзі. 
Навчався в Академії мис тецтв, де познайомився і 
подружився з  Тарасом Шевченком. Особистість 
Шевченка, його розповіді про Україну глибоко 
запали в душу молодому художникові. Навча-
ючись в Академії мистецтв, він виконав кілька 
портретів поета, а також гравюру «Кобзар з по-

водирем» до першого ви дання «Кобзаря» 1840 р. 
В. Штерн берг не раз приїздив в Украї ну, жив у 
садибі Г. Тарновського в с. Качанівці на Черні-
гівщині.

В. Штернберг був обдарованим порт ретистом, 
проте з найбільшою силою його талант живо-
писця виявився в краєвидах і побутових сценах. 
Його твори «Вітряки в степу», «Табун», «Ярмарок 
в Ічні», «Пастух», «Пере права через Дніпро під 
Києвом» та ін ші є реалістичними і водночас 
пое тичними. Він першим з українських худож-
ників став зображувати людей на тлі реальної 
природи.

Мал. 23. В. штернберг. ярмарок в Ічні 

  Мал. 24. В. штернберг. Пере права через Дніпро під києвом 

Мал. 25. В. штернберг. садиба Г. тарновського в качанівці 
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Мал. 26. Праля 

Мал. 27. Золотошвейка 

Мал. 27. Мережниця 

Мал. 29. Жінка у вікні

Мал. 30. Портрет О. Пушкіна

Мал. 31. Портрет художника к. П. Брюллова 

картини в. тропініна
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Учитель. Отже, українські митці першої по-
ловини XIX ст., долаючи засилля холодного акаде-
мізму, віддаючи належне таким художнім напря-
мам, як романтизм і сентименталізм, прокладали 
шлях реалістичному стилю. Це було основною за-
гальномистецькою тенденцією того часу.

Особливе місце в українському образотворчо-
му мистецтві XIX ст. посідає творчість Тараса 
Шевченка. Художню освіту він здобув в Академії 
мистецтв у Петербурзі, де його наставником був 
видатний живописець Карл Брюллов.

Шевченко-художник зажив слави раніше за 
Шевченка-поета. Його творчість і в літературі, 
і в образотворчому мистецтві позначена духом 
романтизму. Це виявляється в його ставленні 
до духовного світу людини, її почуттів, мальов-
ничих куточків природи, пам’яток старовини, у 
прагненні передати у своїх творах певний на-
стрій, стан душі, у зверненні до історичного ми-
нулого українського народу, образів видатних 
особистостей. Уперше в українському мистецтві 
з такою силою прозвучало глибоке емоційне спів-
переживання долі простих людей – представни-
ків найнижчих соціальних верств. Демократич-
ність – одна з характерних ознак романтизму.

Мал. 32. т. шевченко. Портрет Ганни Закревської 

Т. Шевченко був живописцем і графіком. Він 
працював у різних жанрах: побутовому, пейзаж-
ному, історичному. Та особливе місце в його мис-
тецькій спадщині посідає портретний жанр. Ще 
замолоду він став популярним портрети стом. 
Герої Шевченка – його сучасники: чоловіки, 
жінки, діти. Найбільша витонченість й одухо-
твореність притаманні його жіночим портретам 
(Г. Закревської, Є. Кейкуатової та ін.). Найкращі 
портрети художник створив напри кінці життя. 
Це образи російського актора Михайла Щепкі-
на та амери канського – Айри Олдріджа. Вони 

приваблюють вільною, невимушеною манерою 
виконання, глибокою психологічною проникли-
вістю.

Мал. 33. т. шевченко. Автопортрет 

Полюбляв Т. Шевченко виконувати й авто-
портрети. У них він наче намагався зазирнути 
у власну душу, пізнати себе, осмислити власне 
життя.

Його перший олійний автопортрет, написа-
ний у 1840 р., овіяний духом романтизму. На 
ньому зображено мо лоду, енергійну, сповнену 
творчої наснаги людину з натхненним бли-
ском в очах. Таким був Кобзар у найкращий 
період свого життя – у роки першого великого 
успіху, популярності, сподівань на майбутнє. З 
автопортретів останніх років на глядача пиль-
ним поглядом дивиться людина, яка зазнала 
тяжких випробувань, проте не занепала духом. 
На одному з них – «Автопортреті зі свічкою» – 
художник зобразив себе молодим. Це був по-
гляд у далекі, давно минулі роки, спогад про 
молодість.

Мал. 34. т. шевченко. катерина

25



ІстОрІя В сУчАсНІй шкОлІ. — 2012. — № 6 Передплатний індекс 74644

використайте на Уроці

Мал. 35. т. шевченко. селянська родина

У 1842 р. Шевченко створив вели ке живопис-
не полотно «Катерина» – своєрідну ілюстрацію до 
однойменної поеми. Ця картина – абсолютно ори-
гінальний витвір мистецтва, не схо жий на жодну 
картину Шевченка чи будь-якого іншого художни-
ка. В її композиції та яскравому колористич ному 
вирішенні простежуються тра диції українського 
іконопису, мистец тва бароко та народної картини. 
Тема твору також була для того часу не звичною. У 
ньому Шевченко першим в образотворчому мисте-
цтві возвели чив образ жінки, на яку, за законами 
тогочасної моралі, очікували лише осуд з боку сус-
пільства та тяжкі жит тєві поневіряння.

Подорожуючи Україною, митець створив велику 
кількість рисунків та акварелей. У них реалістично 
змальо вано краєвиди України, сцени з життя на-
роду, в яких бідність, злидні спі віснують з чарівною 
та пишною при родою. Широковідомі малюнки цієї 
серії «Хата батьків Шевченка в Кирилівці», «Вдови-
на хата на Україні» та ін. На основі художнього ма-
теріалу, зібраного під час подорожі, було на писано 
картини «Селянська родина» та «На пасіці».

Поїздка на батьківщину надихнула митця на 
створення серії графічних робіт «Живописна 
Украї на». За словами самого Тараса Григорови-
ча, вона мала складатися з трьох частин: 1) ви-
дів, відомих красою та історичними спогадами; 
2) картин народного побуту; 3) історичних подій. 
Художник мріяв про створення серії альбомів, але 
вдалося видати лише перший з шістьма офортами: 
«Дари в Чигирині 1649 року», «Судня рада», «Казка», 
«Старости», «У Києві» та «Видубицький монастир у 
Києві». Ці твори стали значним внеском у розвиток 
такого виду гравюри, як офорт.

Драматичним етапом у житті та творчості 
Т. Шевченка був тривалий період заслання. Осо-
биста заборона царя писати і малювати означала 
для поета й художника втрату сенсу життя, творчу 
загибель. Упродовж десяти років він був змушений 
постійно обстоювати власну гідність і право на 
творчість. Незважаючи на «височайшу» заборону, 
Шевченко продовжував і писати, і малювати.

Перебуваючи на засланні, Тарас Григорович 
узяв участь у двох географічних експедиціях. Він 
створив велику кількість замальовок берегів та 
островів Аральського моря, виявивши великий 

талант пейзажиста. У цих творах є реалістична 
достовірність, ліризм і глибока епічність, і за-
вжди – надзвичайно тонке відчуття різноманіт-
них станів природи. Шевченко вір туозно володів 
технікою акварелі, якою створено більшість його 
краєвидів. А ще він став першим художником, 
який звернувся до життя казахського народу. 

Мал. 36. т. шевченко. Почаївська лавра з півдня

Мал. 37. т. шевченко. крутий берег Аральського моря 

Людяністю та співчуттям  сповнені такі його 
твори, як «Казахи в юрті», «Казахи біля вогню», 
«Казашка Катя», «Байгуші» та ін.

Наприкінці заслання Т. Шевченко почав 
працювати над серією малюнків «Притча про 
блудного сина» (1856–1857), яку вважають од-
нією з вершин його мистецької творчості. Назви 
окремих малюнків цієї серії – «У шинку», «Про-
грався в карти», «У хліві», «На кладовищі», «У 
в’язниці», «Серед розбійників», «Кара колодою», 
«Кара шпіцрутенами» – свідчать про діапазон їх 
тем: від нерозважливої поведін ки людини — до 
жорстоких реалій тогочасного суспільства.

Після звільнення із заслання Т. Шевченко 
оселився в Санкт-Петербурзі, де продовжував 
займатися живописом і графікою. У 1860 р. рі-
шенням ради Академії мистецтв за великі до-
сягнення в розвитку графіки він був удостоєний 
почесного звання академіка гравюри.

Творчість Шевченка-художника мала вели-
чезний вплив на весь подальший розвиток об-
разотворчого мистецтва в Україні. Як і поезія 
великого Кобзаря, його живопис та графіка ста-
ли могутнім поштовхом до пробудження націо-
нальної свідомості. Українська тематика стала 
провідною для митців наступних поколінь. Лю-
дину Людиною робить оточення, отож не можна 
взнати справжнього Шевченка, нічого не зна-
ючи про його побратимів, друзів, недругів.

(Далі буде)
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Пізнання навколишнього світу, ознайом-
лення з історією краю, особливостями 
побуту, матеріальної та духовної культу-

ри свого народу, а також народів зарубіжних кра-
їн, тобто екскурсійна діяльність, здавна перебу-
вала в центрі увагипедагогів. 

Розвиток і поширення екскурсійного методу 
навчання пов’язаний із боротьбою прогресивних 
педагогів, зокрема чеського педагога-гуманіста, 
засновника демократичної педагогічної систе-
ми Я. Коменського (1592–1670), французького 
просвітника і мислителя Ж. Руссо (1712–1778), 
швейцарського педагога-демократа Й. Песта-
лоцці (1746–1827), проти схоластики й вербаліз-
му в навчанні школярів [7, 169]. У 1860-х роках 
навчальну екскурсію пропагували український 
педагог К. Ушинський (1824–1871) і його по-
слідовники. У роки Української революції 1917–
1921 рр. до екскурсійного методу навчання 
звертався український педагог, директор Першої 
української гімназії в Києві В. Дурдуківський 
(1874–1938). 

В Україні, подібно до інших європейських 
країн, створення перших музеїв датується 
початком ХІХ ст. [6, 883]. З другої половини 
ХІХ ст. навчальні заклади почали практикувати 
проведення навчальних екскурсій для своїх 
вихованців. Незабаром екскурсія як форма і 
метод навчально-виховної роботи в школі набула 
важливого значення. 

На початку ХХ ст. було  закладено основи 
організації навчальної туристсько-екскурсійної 
справи, яка дістала державну підтримку. Роз -
по  чалися дослідження навчальних екскур-
сій як форми і методу виховної роботи з уч-
нівською молоддю. Результати досліджень 
оприлюднювалися в брошурах, книжках, часо-
писах, зокрема в одеському «Шкільні екскурсії 
і шкільний музей» (ред. О. Грекулов). Значний 
інтерес для дослідників історії навчальної 
екскурсійної справи в Україні становляь такі праці, 
як «Экскурсія на Кавказъ учениковъ І-й гімназіи» 
(К., 1901) [14], «Экскурсия учеников Киевской І-й 
гимназии в Москву, С.-Петербург, Финляндию, 

Ревель, Ригу и Вильну. В 1902 г.» (К., 1902) [13], 
«Экскурсия воспитанниц 2-го Киевского женского 
училища Духовного ведомства летом 1903 года 
(из заметок и наблюдений сопровождавшего)» 
(К., 1904) [12] тощо.

«Потужна наукова база методики екскурсійної 
діяльності» [10, 53] продовжувала розвиватись 
у радянський період. Так, у видавництві 
«Рідна школа» в 1967 р. вийшла друком праця 
Л. Пелькіної «Музей і школа» [8].

Сучасні українські дидакти та вчителі 
продовжують розробляти наукові засади на-
вчальної екскурсійної діяльності та впрова-
джувати їх у практичній роботі. Так, дослідниця 
Т. Бєлофастова у кандидатській дисертації «Пе-
дагогічні засади діяльності музею як соціально-
культурного центру» (К., 2003) зосередила увагу 
на понятті «музейна педагогіка», що розглядається 
як нова галузь педагогічної науки, що має 
міждисциплінарний характер і перебуває на 
«перехресті» музеєзнавства, соціальної педагогіки 
та педагогіки дозвілля [1, 10]. У 2009–2010 рр. 
з ініціативи редакції газети «Історія України» 
було проведено всеукраїнський конкурс «Музеї і 
музейна справа в Україні» [5, 2].

Відкрите інформаційне суспільство, концеп цію 
якого розробив наприкінці 1960-х – на початку 
1970-х рр. професор Токійського технологічного 
інституту Ю. Хаяші [15], сьогодні впевнено 
формується в Україні та вносить свої корективи 
в організацію навчальної екскурсійної діяльності. 
Ще на початку 1980-х рр. Міжнародна рада 
музеїв (International Council of Museums) заявила 
про необхідність широкого впровадження інфор-
маційних технологій у діяльність музеїв. За 
спільною ініціативою Комісії європейського 
співтовариства (European Commissions Directorate 
General XIII) і програми «Розширені комунікаційні 
технології та послуги» (Advanced Communications 
Technologies and Services) протягом 1996–2002 рр. 
реалізовано два проекти: 

1) Мультимедійний доступ до європейської 
культурної спадщини (Multimedia Access to 
Europe’s Cultural Heritage);

віртУальні навчальні екскУрсії історичними
просторами України та зарУБіжниХ країн

олена подоБЄд, кандидат історичних наук, викладач Національного педагогічного університету  
ім. М. П. Драгоманова, м. київ

анотація. У статті проаналізовано основні етапи розвитку навчальної екскурсійної діяльності в Україні. Зосе-
реджено увагу на тому, що в умовах відкритого інформаційного суспільства набуває актуальності використан-
ня віртуальних навчальних екскурсій. сформульовано визначення поняття «віртуальна екскурсія». Подано адреси 
ключових історико-культурологічних веб-сайтів музеїв – як вітчизняних, так і зарубіжних. розроблено пам’ятку 
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2) Мультимедія для освіти і зайнятості через 
інтеграцію культурних ініціатив (Multimedia for 
Education and Employment Through Integrated 
Cultural Initiatives). У рамках реалізації першого 
проекту представники майже 300 європейських 
музеїв підписали Меморандум взаємопорозумін-
ня, в одному із пунктів якого зазначалося про 
необхідність сприяння тому, щоб електронний 
доступ до культурної спадщини Європи став ча-
стиною навчальних планів шкіл та університе-
тів [9, 127–130].

Варто згадати, що саме в Україні під керів-
ництвом академіка С. Лебедєва було створе-
но першу в Європі ЕОМ. Крім того, як зазна-
чає історик О. Черненко, організація роботи зі 
створення в музеях автоматизованих інформа-
ційних систем (АІС) почалася в Україні ще за 
радянських часів. Так, у СРСР було поставлено 
за мету створити загальносоюзну АІС, що мала 
б охопити усі нерухомі пам’ятки й музейні екс-
понати. Проте реалізувати задумане не вдалося 
через розпад Радянського Союзу [11, 154].

У статті 1 «Музеї, їх основні завдання та 
напрями діяльності» першого розділу Зако-
ну Украї ни «Про музеї та музейну справу» (К., 
1995) визначено, що «музеї – це культурно-
освітні та науково-дослідні заклади, призна-
чені для вивчення, збереження та використан-
ня пам’яток природи, матеріальної і духовної 
культури, прилучення громадян до надбань на-
ціональної і світової історико-культурної спад-
щини» [4]. Одним із основних напрямів му-
зейної діяльності автори Закону визначили 
культурно-освітній.

Щодо визначення терміна «екскурсія», то в 
«Педагогічному словнику» за редак цією М. Яр-
маченка (К., 2001) зазначається, що навчальна 
екскурсія (від лат. excursion – прогулянка, поїзд-
ка) – це форма й метод навчально-виховної ро-
боти, організованої в умовах природи, виробни-
цтва, музеїв чи інших пам’ятних місць [7, 169]. 
Водночас в «Українському педагогічному словни-
ку» (К., 1997) С. Гончаренка наголошується, що 
екскурсія – пізнавальний вид діяльності, який 
позитивно впливає на активне сприйняття лю-
диною нових знань [2, 111].

Учитель-методист Д. Десятов під віртуальною 
екскурсією розуміє «умовне відвідування визна-
чних місць, огляд експонатів різних музеїв, ви-
ставок за допомогою мультимедійних ресурсів, 
Інтернету» [3, 6].

На нашу думку, віртуальна екскурсія (лат. 
virtus – уявний, вигаданий, excursion – поїздка, 
подорож, похід), як складова навчального про-
цесу, – це форма, метод або прийом навчально-
виховної роботи, суть якого полягає в умовному 
відвідуванні за допомогою Інтернету інтерактив-
них веб-сайтів визначних місць, музейних уста-

нов, мистецьких галерей світу, для активного 
засвоєння учнями нових знань, цільової зацікав-
леності їх музейною спадщиною і розвитку ба-
жання безпосередньо відвідати те чи інше визна-
чне місце або музей. 

Віртуальними називають музеї, що існують 
у мережі Інтернет «завдяки об’єднанню ін-
формаційних і творчих ресурсів для створен-
ня принципово нових віртуальних продуктів: 
віртуальних виставок, колекцій, віртуальних 
версій неіснуючих об’єктів». Автори навчаль-
ного посібника з музеєзнавства М. Рутинський 
і О. Стецюк розрізняють такі види віртуаль-
них музеїв: 

1) віртуальні експозиційні галереї чи окремі те-
матичні виставки, що є цифровими аналогами 
реальних експозиційних залів, колекцій та ви-
ставок відповідного музею (вони репрезентова-
ні на веб-сайті цього музею);

2) віртуальні музеї «другого покоління», ство-
рені поєднанням масштабних міжмузейних ко-
лекцій та експозиційних галерей; такі музеї по-
єднують у собі цифрові зображення реальних 
пам’яток, що зберігаються та експонуються в 
сот нях різних музеїв, розташованих по всьому 
світу [9, 67–68].

На початку ІІІ тисячоліття з майже 40 тис. 
музеїв світу 422 музейні установи розміщені 
в Україні. У полі зору вчителів історії та їхніх 
вихованців з генетичною класифікацією му-
зеїв за профільними типами перебувають 
музеї історичні, краєзнавчі, науково-технічні, 
природничі, художньо-мистецькі, літературні, 
музеї-заповідники тощо. До найпоширенішої 
в Україні групи музеїв – історичної належать 
такі види музеїв, як загальноісторичні, воєнно-
історичні, історико-побутові, історії релігії, 
археологічні та етнографічні. 

Значна частина світових музейних установ 
та порівняно невелика кількість вітчи зня-
них представлені за допомогою веб-сай тів у 
віртуальному музейному просторі. Най ціка-
вішими для вчителя історії є такі музеї, як Лувр 
(http://www.louvre.fr/), Британський музей 
(http://www.britishmuseum.org/), Державний 
Ермітаж (http://www.hermitagemuseum.org/), 
Музей антропології та етнографії імені Петра 
Великого (http://www.kunstkamera.ru/); На-
ціональний художній музей України (http:// 
www.namu.kiev.ua/), Національний музей укра-
їнського народного декоративного мистецтва 
(http://www.mundm.kiev.ua/), Національний 
музей народного мистецтва гуцульщини та по-
куття імені Й. Бобринського (http://www.hutsul.
museum/) та інші.

Серед віртуальних музеїв «другого поколін-
ня» стане у пригоді вчителям та учням Єв-
ропейський віртуальний музей (http://www.
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europeanvirtualmuseum.net/), на сайті якого 
містяться фотографії експонатів з найбільших 
музеїв Європи, що розповідають про доісторич-
ний період європейського континенту. Віртуаль-
ний музей Канади (http://www.museevirtuel-
virtualmuseum.ca/) зосередив колекції понад 
2500 канадських музеїв. Для дослідження полі-
тичних репресій у СРСР, історії ГУЛАГу та руху 
Опору можна скористатись ресурсами Віртуаль-
ного музею ГУЛАГу (http://www.gulag-museum.
org.ua/).

Перелік електронних адрес музеїв України 
міститься на порталі Музейний простір Украї-
ни (http://www.prostir.museum/), перелік му-
зеїв Російської Федерації, а також музеїв світу – 
на порталі Музеї Росії (http://www.museum.
ru/) та на сайті історичного факультету Мос-
ковського державного університету імені М. 
В. Ломоносова (http://www.hist.msu.ru/ER/
museum.htm#sg).

Веб-сайти музеїв містять інформацію про 
історію заснування музейної установи; відо-
мості про експозиції та колекції, ілюстровані 
фотокопіями експонатів. Матеріали віртуаль-
них музеїв можуть використовувати вчитель 
у класі під час роботи над новим матеріалом, 
а учні вдома або в комп’ютерному класі на-
вчального закладу. Музейними експонатами 
можна скористатись як джерелом інформації 
під час підготовки повідомлень, рефератів, на-
укових робіт. 

За видовою класифікацією екскурсії поді-
ляють на тематичні та оглядові, коли йдеться 
про презентацію музею загалом. Віртуальна 
екскурсія може бути індивідуальною, у парах, 
малими групами. Варто практикувати і сімей-
ні подорожі. 

Подорожуючи віртуальними музеями, доціль-
но вести так званий щоденник екскурсій. У ньо-
му учень фіксуватиме, що йому вже відомо з теми 
екскурсії, про що він сподівається дізнатися, які 
нові знання здобув під час екскурсії, які розду-
ми та почуття викликала екскурсія тощо (див. 
пам’ятку).

пам’ятка
Щоденник віртуальних навчальних екскурсій

Назва музею
Дата відвідування
Юридична адреса
Адреса веб-сайта
Тема екскурсії
Мета екскурсії
Вид екскурсії за змістом (тематична/

оглядова)
Інші екскурсії, які варто організовува-

ти для розширення і поглиблення знань з 
теми.

Що знаємо

про що хочемо дізнатися

про що дізналися

які думки та почуття викликала екскурсія

Таким чином, педагогічна наука не може за-
лишатися осторонь процесів, що відбуваються в 
сфері новітніх інформаційних технологій. Вірту-
альна екскурсія як форма або метод навчально-
виховної діяльності має впевнено увійти в прак-
тику сучасного вчителя-історика й зайняти 
свою нішу в системі освіти України.
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Хто рухається вперед у знанні,  
але відстає в моральності,  

той більше йде назад, ніж вперед.

(Арістотель)

Ці слова відомого стародавнього вченого-
гуманіста Арістотеля найбільш влучно 
відображають актуальну проблему сього-

дення: проблему взаєморозуміння, толерантнос-
ті. Поняття толерантності передбачає  нормальні 
цивілізовані стосунки між людьми, усвідомлення 
того, що світ і соціальне середовище багатомірні, 
а отже, і погляди на цей світ неоднакові, вони 
не можуть і не повинні зводитися до одноманіт-
ності [2].

Толерантність – основа демократії, а непоро-
зуміння у поліетнічному, поліконфесійному, по-
лікультурному суспільстві призводять до пору-
шення прав людини, насильства та конфліктів. 
Втілення в життя гуманістичних ідей милосердя, 
прав людини, людської гідності й громадянської 
відповідальності є нині не тільки бажаним із суто 
етичних міркувань, а й необхідним для прогресу 
та виживання людства.

Завдяки зусиллям ЮНЕСКО останнім часом 
поняття «толерантність» стало міжнародним 
терміном, важливим ключовим словом у світо-
вій проблематиці.

«Толерантність – це єдність у різноманітті. Це не 
тільки моральний обов’язок, а й політична та право-
ва потреба. Толерантність – це те, що уможливлює 
досягнення миру, сприяє переходу від культури вій-
ни до культури миру», – зазначається в Декларації 
принципів толерантності, прийнятій Генеральною 
конференцією ЮНЕСКО в 1995 р. [3].

Як демократична цінність, що має соціальне 
коріння, толерантність формується поступово, 
день за днем. Серед навчальних дисциплін, що 
істотно впливають на формування толерантної 
свідомості та відповідної культури поведінки, 
особливе місце належить історії та правознав-
ству. Адже основним завданням цих предметів є 
формування в дітей фундаментальних цінностей, 
таких як права та свободи людини і громадянина, 
демократія, активна громадянська позиція [4].

Вивчення історії, правознавства, практично-
го права сприяє соціалізації учнівської моло-
ді, розвитку емоційно-ціннісного ставлення до 
життя, набуванню досвіду громадянських дій, 
виробленню демократичної поведінки, розвитку 

конструктивно-критичного мислення, ініціати-
ви, самостійності, навичок колективної діяль-
ності та прийняття колективних рішень.

Досвід показує, що настанову на толерантність 
у процесі вивчення суспільствознавчих дисци-
плін можна виховати за допомогою таких форм 
роботи, як діалог, проблемне навчання, ситуація 
вибору, інтерактивний метод спілкування. Най-
більш оптимальним, на мою думку, є методи тех-
нології розвитку критичного мислення.

Застосовуючи цю технологію, учні повинні від-
повідально ставитись до прийняття рішення, дово-
дити, обґрунтовувати свою позицію щодо пробле-
ми, передбачати наслідки рішення. Розв’язуючи 
проблемні завдання, вони повинні зрозуміти 
важливість оцінювання ситуації, прийняття іншої 
точки зору за наявності переконливих аргументів, 
толерантності. Суперечності в оцінюванні подій 
обов’язково мають спонукати учнів до самостій-
ного аналізу ситуації і висновків [6].

Особливості технології розвитку критичного 
мислення:

– особистісне ставлення до об’єкта, до аргу-
ментованості висновків;

– логічність викладу;
– здатність змінювати позицію на основі 

контраргументу.
Урок із застосуванням технології критичного 

мислення охоплює такі етапи:
 актуалізація пізнавальних процесів – «ви-

клик» (актуалізація суб’єктивного досвіду учнів, 
визначення рівня власних знань);
 стадія осмислення (підтримка зацікавлено-

сті в учнів, перевірка учнем власного розуміння 
навчального матеріалу);
 стадія міркування – рефлексія (узгодження 

нової інформації з уже відомою, формування вну-
трішньої мотивації).

Критичне мислення учнів розвивається таким 
чином:

• виробленням розумових навичок виявляти і 
заперечувати припущення;

• з’ясуванням фактичної точності й логічної 
послідовності контексту;

• вивченням альтернатив;
• виробленням дослідницьких навичок (спо-

стерігати, порівнювати, визначати, асоціювати, 
узагальнювати, прогнозувати, застосовувати).

Важливою особливістю технології є педагогі-
ка співробітництва – демократичне та гуманне 

ФормУвання толерантності засоБами теХнолоГії 
критичноГо мислення
світлана БУслЮк, учитель історії та правознавства ЗОш І–ІІІ ступенів № 12, учитель-методист,  
м. ковель, Волинська область
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ставлення до дитини, надання їй права на вибір, 
на власну гідність, на повагу, права бути такою, 
якою вона є, а не такою, якою хоче її бачити вчи-
тель. Велике значення має й наповнення уроків 
спеціально підібраними завданнями-ситуаціями 
(особливо це стосується уроків правознавства), 
які допомагають учителеві виховувати в шко-
лярів стриманість, поступливість, терпимість. 
Педагогічне керування під час виконання вправ 
полягає не в наданні учням готових відповідей, а 
в психологічній підтримці, у спрямуванні на реф-
лексію, на виховання толерантного поводження. 
Для учнів важливими є саме способи рефлексії та 
активізація емоційної сфери в процесі вивчення 
тем. Відповідно тут важливими є не тільки пред-
метна діяльність, а й процес переживання чи про-
живання, що активно формує толерантну свідо-
мість та поведінку учнів [1]. Таким чином, урок 
перетворюється на спільний пошук істини на 
основі критичного оцінювання інформації, мо-
делювання та аналізу ситуацій, на співпрацю.

Технологія розвитку критичного мислення ха-
рактеризується формуванням комунікативної 
культури, зосередженістю на парній та груповій 
формі роботи, а це, в свою чергу, розвиває соці-
альну, комунікативну компетентність і є основою 
для формування толерантності.

У старших класах відбувається обговорення 
дискусійних питань, спрямоване на оцінювання 
діяльності історичних осіб. Так, під час вивчен-
ня теми «Становлення  Російської імперії» учням 
пропонується взяти участь у судовому засіданні 
(дискусія з елементами ігрового моделювання) та 
розв’язати дилему: Петро I – жорстокий диктатор 
чи великий реформатор [5]. 

Надзвичайно важливим є рольовий підхід до 
аналізу історичних документів як засіб розвитку 
особистості. При цьому застосувуються форма 
групової роботи, проектна діяльність. У проце-
сі такої роботи учні вчаться формулювати свої 
думки, зрозуміло їх висловлювати. Чим глибше 
учень проникає в уявний світ думок, мотивацій 
та можливих вчинків реального історичного дія-
ча чи представника певної соціальної групи, тим 
більшу терпимість і толерантність він проявляє 
до світосприйняття героя [7].

Пояснити учням, що світ історії не чорно-
білий, а багатоманітний і складний, що видатні 
історичні особи, як і звичайні громадяни, ви-
являють різні риси свого характеру і вдаються 
до різних вчинків, – це непросте завдання для 
вчителя.

Учитель повинен усвідомлювати, що під час 
вивчення суперечливих тем не слід нав’язувати 
учням якусь конкретну точку зору, дискусії щодо 
правильності вчинку того чи іншого політично-
го діяча не повинні закінчуватися навішуван-
ням ярликів. Такий підхід призводить лише до 

необ’єктивного сприймання історичного процесу, 
до конфронтації поглядів, що заважатиме в досяг-
ненні взаєморозуміння та в глибшому осмисленні 
історичної події чи особи. 

Виховна цінність методу проектів, навчальних 
дискусій, дебатів та інших інтерактивних мето-
дів у формуванні толерантної свідомості підлітка 
полягає в тому, що вони сприяють вихованню са-
мостійності, власного погляду на світ, розвитку 
критичного мислення, виробленню вміння опе-
рувати аргументами і здатності визнавати вдалі 
аргументи однокласників, зважати на їхні дум-
ки, краще їх розуміти. Це, в свою чергу, впливає 
на формування толерантного простору в учнів-
ському колективі.

У ході обговорення школярі змушені перекон-
ливо аргументувати свою думку, навчаються 
слухати інших, ділитися судженнями, втриму-
ватися від поквапливих думок чи бажання не-
гайно винести свій вердикт щодо сказаного ін-
шими. Працюючи колективно, вони набувають 
колективної мудрості, поширюють особисті ідеї. 
Беручи участь у діалогах на уроці, учні набува-
ють впевненості в своїх силах, вчаться відстоя-
ти свою думку, вдаючись до дискусій, порівнянь, 
узагальнень, удосконалюють своє мовлення, по-
глиблюють знання.

На уроках, де застосовується технологія 
розвитку критичного мислення, створюються 
такі умови, коли кожен учень розвиває пізна-
вальну пошукову активність, відчуває власну 
успішність, інтелектуальну спроможність, а 
роль вчителя полягає в доповненні навчально-
виховного процесу педагогікою толерантності, 
новими підходами до викладання історичного 
матеріалу.
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У цій статті продовжується аналіз пам’яток, 
що  згадувались у попередній статті авто-
ра*, а також розглядаються нові пам’ятки, 

які, на думку автора, можуть розширити знання 
учнів про розвиток культури України ХІХ – по-
чатку ХХ ст.

Навіть побіжний огляд порівняльної табли-
ці переліків пам’яток (у подальшому – перелі-
ків) архітектури та образотворчого мистецтва, 
обов’язкових для розпізнавання учнями та абі-
турієнтами і назв пам’яток, згаданих у підруч-
никах з історії України для 9 класу [9, 10, 13], 
свідчить про те, що перелік пам’яток для розпіз-
навання, який пропонується для учнів 9 класу і 
абітурієнтів, є досить неповним.

У темі 4, наприклад, немає пам’яток, що відо-
бражають розвиток архітектури та образотвор-
чого мистецтва на західноукраїнських землях. 
Не враховано стилістичну багатоманітність, що 
панувала в ХІХ ст. У переліках для розпізнавання 
немає визначних споруд, художніх творів, що зга-
дуються авторами підручників з історії України 
для 9 класу.

Так, у підручниках, рекомендованих Мініс-
терством освіти і науки, молоді та спорту, зга-
дуються такі архітектурні споруди і скульптури 
(скульптурні композиції).

тема 4
• Будівля Київського університету (в усіх під-

ручниках); Інститут шляхетних дівчат у Києві (в 
усіх підручниках), Потьомкінські сходи» в Одесі 
(в усіх підручниках);

• Інститут Оссолінських у Львові (в усіх підруч-
никах), ратуша на площі Ринок у Львові (в усіх 
підручниках);

• палац Г. Галагана в с. Сокиринцях на Чер-
нігівщині (в усіх підручниках); Воронцовський 
палац в Одесі (у двох підручниках); Дзвіниця 
Успенського собору в Харкові (у двох підруч-
никах);

• «Самсон, який роздирає пащу леву» в Києві (у 
двох підручниках); пам’ятник на честь поновлен-
ня магдебурзького права в Києві (у двох підруч-
никах); пам’ятник князю Володимиру в Києві (у 

двох підручниках); пам’ятник А. Рішельє в Одесі 
(у двох підручниках);

• Миколаївська церква на Аскольдовій могилі 
(у двох підручниках).

тема 8
• Володимирський собор у Києві (в усіх під-

ручниках);
• оперний театр в Одесі (в усіх підручниках);
• театр у Львові (в усіх підручниках);
• Львівський політехнічний університет (у двох 

підручниках);
• будинок Галицької ощадної каси у Львові (у 

двох підручниках);
• готель «Континенталь» у Києві (у двох під-

ручниках);
• драматичний театр у Сімферополі (у двох 

підручниках);
• будівля міської думи у Києві (у двох підруч-

никах);
• земельний банк у Харкові (у двох підруч-

никах);
• Київський політехнічний інститут (у двох під-

ручниках);
• театр Соловцова (Український драматичний 

театр ім. І. Франка) (у двох підручниках);
• пам’ятник Б. Хмельницькому в Києві (у 

двох підручниках).

Будинок резиденції митрополита Буковини в 
Чернівцях (нині Національний університет), який 
є в переліках для розпізнавання для учнів і абіту-
рієнтів, згадується лише в одному підручнику.

Більшість архітектурних споруд і пам’яток 
монументального мистецтва, зазначених у під-
ручниках для 9 класу, не увійшла до переліків. 
Якщо порівнювати кількість пам’яток, поданих 
у переліку, що стосується теми 4 навчальної 
програми за 9 клас, з кількістю пам’яток, по-
даних у переліках, що стосуються тем 2, 5, 6 
навчальної програми за 8 клас, то з’ясуємо, що 
вдвічі менше пам’яток пропонується в переліку 
для 9 класу, незважаючи на те, що обидві на-
вчальні програми охоплюють однаковий період 
(50 років). З погляду значення розвитку куль-
тури у першій половині ХІХ ст. це пояснити 
неможливо.

Історія України, 9 – 10 класи
олександр мокроГУз, кандидат педагогічних наук, в. о. доцента кафедри суспільних дисциплін чернігівського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені к. Д. Ушинського

пам’ятки арХітектУри та оБразотворчоГо 
мистецтва в ШкільномУ кУрсі історії України

* Див. «Історія в сучасній школі». – 2012. – № 5. – с. 15–21.
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Кількісний аналіз не дає відповіді й на запи-
тання: «За яким принципом підбирались архі-
тектурні споруди, зазначені в переліках?».

На початку ХІХ ст. домінуючим в архітектурі 
України стає класичний стиль, який ґрунтуєть-
ся на традиціях і зовнішніх формах античної 
архітектури. Визначальною його особливістю 
була непорушність певних естетичних норм.

Зразки архітектури класицизму в Україні пер-
шої половини ХІХ ст. названо в підручниках: бу-
дівля Київського університету (червоний корпус) 
та будівлі Інституту шляхетних дівчат у Києві 
(нині Міжнародний центр культури і мистецтв), 
Інституту Оссолінських у Львові (Львівська на-
ціональна наукова бібліотека Украї ни ім. Василя 
Стефаника), палац Г. Ґалаґана в с. Сокиринцях 
на Чернігвщині ратуша на площі Ринок у Льво-
ві (Львівська міська рада), дзвіниця Успенського 
собору в Харкові, найвища в Російській імперії в 
період будівництва – 89,5 м (мал. 1).

До зразків архітектури в стилі ампір, який де-
які мистецтвознавці характеризують як різновид 
класицизму, належать Воронцовський палац в 

Одесі, церква св. Миколая на Аскольдовій мо-
гилі в Києві (мал. 2), перебудований на початку 
ХІХ ст. палац графів Реїв або Микулинецький 
палац у Тернопільській області (мал. 3), будівля 
Арсеналу в Києві (мал. 4).

Таким чином, перелічені пам’ятки належать 
до тих частин України, які перебували в складі 
як Російської, так і Австрійської імперій. Крім 
того, ми маємо два архітектурні стилі, які ма-
ють певні особливості, та два типи архітектури: 
світської, що ставала домінуючою на той період, 
та церковної. Можливо, це слід враховувати під 
час створення додатків до навчальної програми 
та програми ЗНО з історії України, а також у до-
борі ілюстрацій до шкільних підручників. Варто 
також зважати на значення кожної споруди в іс-
торії України, яку роль вона відіграла в історич-
них подіях, з якими подіями була пов’язана.

Отже, загальними критеріями для відбору ар-
хітектурних пам’яток, що можуть увійти до пере-
ліків для розпізнавання як учнями, так і абіту-
рієнтами, є такі.

1. Належить до різних регіонів України.
2. Наявність типових ознак архітектурних сти-

лів, що панували на той період.
3. Додержання балансу світської та церковної 

архітектури.
4. Наявність назв і зображень зразків архітек-

тури в шкільних підручниках.
5. Зв’язок внесених до переліку архітектурних спо-

руд з важливими історичними подіями, фактами, 
особами, що вивчаються в курсі історії України.

Мал. 1. Олександрівська дзвіниця Успенського 
собору. Харків, 1844 р.

Мал. 2. Церква св. Миколая на Аскольдовій могилі. київ, 1809 р.

Мал. 3. Микулинецький палац. тернопільська область

Мал. 4. Будівля Арсеналу. київ, 1803 р.
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За цими критеріями можна добирати до пере-
ліку зразки архітектури інших періодів історії 
України.

Керуючись наведеними критеріями до пере-
ліку архітектурних пам’яток першої половини 
ХІХ ст. для розпізнавання, на думку автора, слід 
віднести такі:

будівля Київського університету (червоний 
корпус);

ратуша на площі Ринок у Львові;
церква св. Миколая на Аскольдовій могилі 

(Київ);
дзвіниця Успенського собору в Харкові;
Воронцовський палац в Одесі.
Картина В. Тропініна викликає певні розду-

ми щодо її критеріїв відбору. Якщо мають бути 
картини українських художників, то твір Ва-
силя Тропініна ніби не слід включати до пере-
ліку. Проте російський художник (кріпак графа 
Мініха) прожив в Україні 11 років (1804–1812, 
1818–1821). І цей період був дуже важливим не 
тільки для його становлення як митця та май-
бутнього академіка Російської академії мистецтв, 
а й для його учнів. Пізніше В. Тропінін створив 
незабутній образ українського народу. На думку 
автора, картина «Портрет українця» має певні 
переваги для її віднесення до переліку для роз-
пізнавання, оскільки на портреті, за багатьма 
версіями, зображений Устим Кармалюк. Усі ав-
тори підручників вмістили картину як портрет 
У. Кармалюка, що дає можливість говорити про 
гарантію впізнавання його учнями. Мистецька 
значимість цього твору не викликає сумніву.

Водночас у двох підручниках згадуються кар-
тини В. Боровиковського. З 1795 по 1825 рр. він 
проживав у Москві та Петербурзі, і в його колекції 
немає творів, безпосередньо пов’язаних з Украї-
ною, тому зрозуміло, чому його твори не відне-
сено до переліку. Але ж український художник 
зробив значний внесок у розвиток мистецтва. 
Згаданий в одному з підручників «Портрет Дми-
тра Трощинського» створено ним у 1799 р., тоді 
як написаний у стилі сентименталізму «Портрет 

сестер Гагаріних» – у 1802 р., тобто належить до 
першої половини ХІХ ст. і може бути в переліку 
для розпізнавання (мал. 5).

До цього періоду належить і творчість 
В. Штернберга, автора фронтиспісу «Кобзар з 
поводирем» першого (1840) видання «Кобзаря» 
Шевченка (мал. 6) та багатьох інших творів, 
що відображають реальність тогочасного жит-

тя і побуту, розкривають характер українців, 
самобутність української природи. Саме твори 
В. Штернберга допомагають візуально уявити 
епоху першої половини ХІХ ст.: «Ярмарок в Ічні» 
(1836), «Переправа через Дніпро під Києвом» 
(1837), «Садиба Г. С. Тарновського в Качанівці» 
(1837), «Малоросійський шинок» (1837), «Вид на 
Поділ у Києві» (1837). Кожна з названих картин, 
і насамперед офорт «Кобзар з поводирем», може 
бути в переліку для розпізнавання.

Учням та абітурієнтам пропонуються для роз-
пізнавання офорти Т. Шевченка на історичну 
тематику з «Живописної України». Але відо-
мо, що в 1844 р. вийшов єдиний випуск «Жи-
вописної України» з шести естампів – «Дари в 
Чигирині 1649 року», «Старости», «Судня рада» 
(не змішувати з однойменним малюнком, що 
зберігається в Державному музеї Т. Г. Шевчен-
ка в Києві), «Казка», «У Києві», «Видубецький 
монастир у Києві». Чи не краще конкретно за-
значити естамп у переліку? Найбільш вдалим 
за історичним змістом, напевно, є офорт «Дари 
в Чигирині 1649 року».

Отже, на думку автора, у переліках, що про-
понуються учням та абітурієнтам для розпізна-
вання, можуть бути такі твори:

Т. Шевченко «Автопортрет», «Катерина»;
Т. Шевченко «Дари в Чигирині 1649 року»;
В. Тропінін «Дівчина з Поділля» або «Портрет 

українця»;
В. Боровиковський «Портрет сестер Гагарі-

них»;
В. Штернберг «Кобзар з поводирем» (фронтис-

піс) або «Ярмарок в Ічні».Мал. 5. В. Боровиковський. Портрет сестер Гагаріних. 1802 р.

Мал. 6. В. штернберг. Офорт «кобзар з поводирем». 1840 р.
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У назві пам’яток для розпізнавання немає по-
няття «монументальне мистецтво», що означає 
різновид пластичних мистецтв, до якого від-
носять пам’ятники і монументи, скульптурне, 
живописне, мозаїчне убрання будівель, вітражі, 
міську і паркову скульптуру, фонтани [1], а також 
створені в минулі історичні періоди високоху-
дожні твори скульптури, живопису, декоратив-
ного мистецтва, як пов’язані з архітектурними 
спорудами, так і самостійні, що відображають 
світогляд, естетичні погляди і рівень розвитку 
культури певної історичної епохи [11, 313].

У переліках, що стосуються навчальних про-
грам 7 і 8 класів, таких пам’яток – незначна 
кількість. У темах 9 класу їх кількість значно 
збільшилась, тому потрібно вживати поняття 
«монументальне мистецтво» у назві переліків: 
«Перелік пам’яток архітектури, монументального 
та образотворчого мистецтва».

У переліках, що стосуються першої половини 
ХІХ ст., не названо жодної пам’ятки монументаль-
ного мистецтва, хоча у підручниках згадуються:

• сходи з Приморського бульвару в Одесі (в усіх 
підручниках);

• скульптурна композиція «Самсон, який роз-
дирає пащу леву» в Києві (у двох підручниках);

• пам’ятник А. Рішельє в Одесі (у двох підруч-
никах);

• пам’ятник князю Володимиру в Києві (у двох 
підручниках).

Оригінальність і мистецька значимість цих 
творів не викликає сумніву. За результатами до-
слідження 2004 р., проведеного під егідою компа-
нії Marketing e tv за участю провідних мистецтво-
знавців країн Євросоюзу, Потьомкінські сходи 
(1828) увійшли під шостим номером до десятки 
найкрасивіших сходів в Європі. Крім того, вони 
розташовані в межах портової зони Одеси. Уряд 
запропонував включити їх до списку об’єктів сві-
тової спадщини ЮНЕСКО [2].

Пам’ятник князю Володимиру не належить до 
цього періоду, адже він був відкритий 28 вересня 
(10 жовтня) 1853 р. 

Альтанка (фонтан «Самсон») була відновлена 
після пожежі 1811 р. Додатково було встановлено 
скульптуру «Самсон, який роздирає пащу леву». У 
1934 р. скульптуру й альтанку було ліквідовано, 
відновлено в 1982 р. у стилі бароко за ескізами 
ХІХ ст. Нині це окраса Києва.

Таким чином, до переліку пам’яток монумен-
тального мистецтва першої половини ХІХ ст. 
варто включити такі:

• сходи з Приморського бульвару в Одесі;
• скульптурну композицію «Самсон, який роз-

дирає пащу леву» в Києві;
• пам’ятник А. Ришельє в Одесі.
У підручниках згадується набагато більше ар-

хітектурних споруд другої половини ХІХ ст., ніж у 

переліках. Це пов’язано зі змінами в архітектурі 
того періоду – дедалі більше переважає еклекти-
ка, тобто механічне поєднання в одній будівлі 
різнорідних стилів, з’являються нові особливо-
сті в будівництві: нові типи громадських будівель 
(театри, музеї, банки тощо), житлові багатопо-
верхівкі. Це потрібно відобразити і в переліках 
для учнів та абітурієнтів.

 Згаданим критеріям відбору до переліків від-
повідають такі архітектурні споруди: Володимир-
ський собор у Києві, оперний театр в Одесі, театр 
у Львові (найчастіше згадувані у підручниках). 

Будинок резиденції митрополита Букови-
ни в Чернівцях включений до списку об’єктів 
світової спадщини ЮНЕСКО. Палац Потоцьких 
(мал. 7), збудований у неокласичному стилі 
(1890), і споруджений у стилі історизму колиш-
ній будинок Галицького сейму (мал. 8) (головний 

корпус Львівського національного університе-
ту ім. Івана Франка)  (1877–1881), як споруди 
історичного центру Львова вже давно належать 
до об’єктів світової спадщини ЮНЕСКО. Отже, 
мають бути в переліках для розпізнавання.

Сучасна будівля драматичного театру в Сім-
ферополі (1911) не може бути включена до пе-
реліків для розпізнавання, як і будинок міської 
думи в Києві, що був зруйнований під час війни 
1941–1944 рр. і не відновлювався.

Земельний банк у Харкові (Харківський ав-
тотранспортний технікум) є яскравим зразком 
нео ренесансу (мал. 9), будівля першого корпусу 
Київського політехнічного інституту – зразком 
неороманського стилю (мал. 10), будинок Га-
лицької ощадної каси у Львові (1889–1891) (му-
зей етнографії) і театр Соловцова (Національний 

Мал. 7. Палац Потоцьких. львів, 1888–1890 рр.

Мал. 8. Будинок Галицького сейму. львів, 1877–1881 рр.
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академічний драматичний театр імені Івана 
Франка) (мал. 11) побудовані в стилі еклектики, 
який мистецтвознавці визначають як історизм. 
До речі, архітектором театру Соловцова і зга-
дуваного у підручниках готелю «Континенталь» 
(мал. 12) був Е.-Ф. Брадтман.

Отже, список архітектурних споруд другої по-
ловини ХІХ ст. у переліках для розпізнавання 
учнями та абітурієнтами може бути таким:

– будівля театру в Одесі;
– будинок резиденції митрополита Буковини 

в Чернівцях;

– Володимирський собор у Києві;
– палац Потоцьких у Львові;
– будинок Галицького сейму у Львові;
– Земельний банк у Харкові;
– будівля першого корпусу Київського політех-

нічного інституту;
– будинок Галицької ощадної каси у Львові;
– театр Соловцова в Києві;
– готель «Континенталь» у Києві.
У цьому списку є об’єкти з різних регіонів 

України, споруди культового призначення та різ-
нотипні світські споруди (театри, житловий бу-
динок, палац, фінансові установи, університети, 
будинки органів влади), споруди різноманітних 
архітектурних стилів.

З пам’яток монументального мистецтва у пере-
ліках зазначено лише пам’ятник Б. Хмельниць-
кому. А в двох підручниках згадується творчість 
Л. Позена. Його роботи (1880–1890) – скульптурні 
статуетки і групи історичної та соціальної тема-
тики вилиті з бронзи: «Лірник (Кобзар)» (1883), 
«Переселенці» (1884), «Запорожець у розвідці» 
(1887) (мал. 13), «Скіф» (1889), «Оранка на Украї-

ні» (1897) та ще десятки творів. Про його визна-
ння свідчить той факт, що в 1894 р. він був ви-
знаний дійсним членом Імператорської академії 
мистецтв у Петербурзі.

Пам’ятник М. Гоголю скульптора Пармена За-
біли (згадується у підручнику) з’явився в Ніжині 
в 1881 р. Це перший у світі пам’ятник великому 
письменнику (мал. 14).

Мал. 9. Земельний банк. Харків, 1896–1898 рр.

Мал. 10. Перший корпус кПІ. київ, 1898 р.

Мал. 11. театр соловцова. київ, 1898 р.

Мал. 12. Готель «континенталь». київ, 1897 р.

Мал. 13. л. Позен. Запорожець у розвідці. 1887 р.

Мал. 14. П. Забіла. Пам’ятник Н. Гоголю в Ніжині, 1881 р.
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Скульптурні групи «Опікунчий дух Галичини», 
«Праця», «Освіта» (мал. 15) італійського скуль-
птора Теодора Риґера є окрасою Галицького 
сейму (Львівського національного універси-
тету ім. Івана Франка) і мають символічний 
характер. Але внесення їх до переліків для роз-
пізнавання потребує обговорення.

Отже, перелік творів монументального мисте-
цтва другої половини ХІХ ст., обов’язкових для 
розпізнавання, може бути таким:

• пам’ятник князю Володимиру в Києві (1853);
• пам’ятник Б. Хмельницькому в Києві;
• скульптурна статуетка «Запорожець у роз-

відці»;
• пам’ятник М. Гоголю в Ніжині;
• скульптурні групи «Опікунчий дух Галичи-

ни», «Праця», «Освіта» (як можливий варіант).
У підручниках для 9 класу образотворче мисте-

цтво другої половини ХІХ ст. представлено творами 
значної плеяди художників. Про їх творчість згаду-
ють автори або твори їх вміщено як ілюстрації:

• М. Пимоненко (в усіх підручниках);
• К. Костанді (у двох підручниках);
• С. Васильківський (у двох підручниках);
• К. Устиянович (у двох підручниках);
• К. Трутовський (у двох підручниках);
• М. Кузнєцов (у двох підручниках);
• В. Маковський (у двох підручниках);
• В. Орловський (в одному підручнику);
• О. Мурашко (в одному підручнику);
• Л. Жемчужников (в одному підручнику);
• А. Куїнджі (в одному підручнику);

• І. Соколов (в одному підручнику);
• М. Ярошенко (в одному підручнику);
• С. Світославський (в одному підручнику);
• І. Рєпін (в одному підручнику).

Картини М. Пимоненка, С. Васильківського не 
викликають сумнівів щодо внесення до переліків 
для розпізнавання. Проте вибір картини росій-
ського художника І. Рєпіна швидше зумовлений 
її історичним змістом.

Дивує відсутність у переліках для розпізнавання 
і в підручниках картин І. Айвазовського, цього ве-
ликого вірменина, сім’я якого має галицьке корін-
ня, а сам він значний час проживав у Феодосії. 

У переліках немає творів художників, які зга-
дуються більшістю авторів підручників, реко-
мендованих Міністерством освіти і науки, моло-
ді та спорту. Якщо це пояснюється кількісним 
зменшення творів для розпізнавання, то можна 
було б замість двох творів М. Тимошенка («Свя-
точне ворожіння», 1888) і двох С. Васильківсько-
го («Сторожа запорозьких вольностей»; «Козаки в 
степу», (1890) зазначити по одному твору і додати 
до переліків твори інших митців. 

Це стосується насамперед художників, відне-
сених випадково до першої половини ХІХ ст., 
таких як І. Сошенко. Доцільно було б зазначити 
в переліку його картину «Продаж сіна на Дніпрі» 
(1857) (мал. 16).

За картину «Хоровод в Малоросії» (1860 р.) 
(мал. 17) К. Трутовський отримав звання ака-

деміка Російської академії мистецтв. Творчість 
Корнила Устияновича може бути представлена 

Мал. 15. т. риґер. скульптурні групи «Освіта» (а), 
«Праця» (б) біля входу львівського національного 

університету ім. Івана Франка. 1879–1881 рр.

Мал. 16. І. сошенко. Продаж сіна на Дніпрі. 1857 р.

Мал. 17. к. трутовський. Хоровод в Малоросії. 1860 р.

а

б
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картиною на історичну тематику, яких в його 
доробку більш як два десятки. Картина М. Куз-
нецова «На заробітки» (мал. 18) висвітлює соці-

альний процес другої половини ХІХ ст. Як зразок 
побутового живопису варто включити картини 
російського художника В. Маковського «Дівич-
вечір» (1882), «Ярмарок в Полтаві» (1882), «Яр-
марок» (1882) тощо. Прикладом романтично-
го зображення природи може бути картина 
В. Орловського «Затишшя» (1890) (мал. 19). 

Картина І. Соколова «Проводи рекрутів» (1860) 
(мал. 20) — одна з небагатьох, що відображає 

це соціальне явище. Обов’язково слід внести 
до переліків для розпізнавання найбільш ві-
дому картину І. Айвазовського «Дев’ятий вал» 
(1850). Як бачимо, у такому переліку представле-
ні стилі ХІХ ст.: класицизм (І. Сошенко) і реалізм, 
різновиди побутового живопису.

Твори О. Мурашка і К. Костанді можна зазна-
чити в переліках за 10 клас.

Отже, розширений перелік творів образот-
ворчого мистецтва другої половини ХІХ ст., 
обов’язкових для розпізнавання учнями і абіту-
рієнтами, може бути таким:

• М. Пимоненко «Святочне ворожіння»;
• С. Васильківський «Сторожа запорозьких во-

ль ностей» («Козаки в степу»);
• І. Сошенко «Продаж сіна на Дніпрі»;
• К. Трутовський «Хоровод в Малоросії»;
• М. Кузнецов «На заробітки»;
• В. Маковський – одна з картин: «Дівич-вечір», 

«Ярмарок в Полтаві», «Ярмарок»;
• В. Орловський «Затишшя»;
• І. Соколов «Проводи рекрутів»;
• І. Айвазовський «Дев’ятий вал»;
• К. Устиянович – одна з картин: «Бойківська 

пара», «Гуцул», «Козацька битва».
Архітектура, монументальне і образотворче 

мистецтво початку ХХ ст. у переліках, на відміну 
від підручників [3, 5, 8, 12], представлені кілько-
ма пам’ятками. Але ж це був бурхливий період 
пошуку нових напрямів і канонів. В архітектурі 
починає домінувати модерн, зразки якого по-
дано в переліках для запам’ятовування. Варто 
умовно виділити чотири основних центри архі-
тектурного модерну: Київський, Полтавський, 
Харківський, Львівський, які мають бути пред-
ставлені в переліках [15, 17]. Одним із зразків 
є Харківська сільськогосподарська селекційна 
станція (мал. 21). 

Водночас в архітектурі цього періоду залиша-
ється еклектика, зразком якої можуть бути зга-
дувані у підручниках костел св. Миколая в Києві, 
побудований в неоготичному стилі (мал. 22), і бу-
дівля драматичного театру в Сімферополі, спо-
руджена в стилі неокласицизму (мал. 23). 

Варто висвітлити в переліках технологічні осо-
бливості цього періоду, зразками яких можуть 
бути Бессарабський ринок у Києві, будівля за-
лізничного вокзалу в Жмеринці в стилі неорене-
сансу (мал. 24).

Отже, перелік споруд архітектури початку 
ХХ ст., обов’язкових для розпізнавання учнями 
і абітурієнтами, може бути таким:

Мал. 18. М. кузнецов. На заробітки. 1882 р.

Мал. 19. В. Орловський. Затишшя. 1890 р.

Мал. 20. І. соколов. Проводи рекрутів. 1860 р.

Мал. 21. Будинок Харківської селекційної станції. 1909–1913 pp.
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• будинок Полтавського земства;
• будинок з химерами в Києві;
• будівля банку «Дністер» у Львові;
• Сільськогосподарська селекційна станція у 

Харкові;

• костел св. Миколая у Києві;
• будівля драматичного театру в Сімферополі;
• Бессарабський ринок у Києві;
• будівля залізничного вокзалу в Жмеринці.
Монументальне мистецтво цього періоду ха-

рактеризується класичним стилем і появою 
скульпторів-модерністів.

До класичного стилю можна віднести 
пам’ятники А. Міцкевичу у Львові (мал. 25), 

І. Котляревському в Пол-
таві (перший пам’ятник 
письменнику в Украї-
ні) (мал. 26), скульпту-
ри «Козак і дівчина» 
М. Гаврилка (мал. 27), 
алегоричні фігури «За-
лізниця», «Торгівля» та 
чоловіча фігура на леві 
на фронтоні залізнично-
го вокзалу у Львові (1902–
1903) П. Вій товича. 

До видатних скульп-
торів-модерністів на-
лежить О. Архипенко, 
який навчався в Київ-

ському художньому учи-
лищі в 1902–1905 рр. 

Мал. 22. костел св. Миколая у києві, 1899–1909 рр.

Мал. 23. Драматичний театр у сімферополі, 1911 р.

Мал. 24. Вокзал у Жмеринці, 1899–1904 рр.

Мал. 25. Пам’ятник А. Міцкевичу у львові, 1904 р.

Мал. 26. Пам’ятник І. котляревському в Полтаві, 1903 р.

Мал. 27. скульптура 
«козак і дівчина». 1908 р.
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І хоч подальше життя митця не було пов’язане з 
Україною, його можна вважати видатним україн-
ським художником, що перевернув уявлення про 

скульп туру в світі. «Жінка і кіт» (мал. 28) – одна 
з перших скульптур паризького періоду, періоду 
становлення О. Архипенка як модерніста.

Пропонуємо такий перелік творів монумен-
тального мистецтва початку ХХ ст., обов’язкових 
для розпізнавання учнями та абітурієнтами:

• пам’ятник А. Міцкевичу у Львові;
• пам’ятник Котляревському в Полтаві;
• «Козак і дівчина» М. Гаврилка;
• алегоричні фігури на фронтоні залізничного 

вокзалу у Львові; 
• скульптура «Жінка і кіт» О. Архипенка.
Живопис цього періоду є дуже різноманітним 

як за стилістикою, так і за жанрами, проте в пе-
реліку для розпізнавання зазначено назву лише 
однієї картини. У підручниках для 10 класу зга-
дується творчість десяти художників. Але в пе-
реліках варто зупинитись, на думку автора, на 
характерних зразках стилістичних і жанрових 
особливостях цього періоду і подати назви тих 
образотворчих творів, що визначали розвиток 
живопису початку ХХ ст.

У підручниках згадуються твори таких худож-
ників: С. Світославський (1857–1931), М. Тка-
ченко (1860–1916), І. Похитонов (1850–1823), 
П. Нілус (1869–1943), А. Маневич (1881–1942), 
М. Бурачек (1871–1942). Їх творчість відома да-
леко за межами України, але цього недостатньо, 
щоб їх знали українські школярі.

Оскільки в цей період працювало багато жи-
вописців, які залишили яскравий слід в образо-
творчому мистецтві і мали вплив на подальший 
його розвиток, варто зазначити у переліку твори, 
щодо яких існує усталена думка.

Творчість К. Костанді припадає на кінець 
ХІХ –  початок ХХ ст. Найбільш відома його кар-
тина «В люди» була написана в 1885 р. До перелі-
ку можна віднести іншу відому картину — «Рання 
весна» (1915) (мал. 29).

У творчості таких художників, як М. Самокиш, 
М. Івасюк, Ф. Красицький значне місце посідає 
козацьке минуле України, тому в переліку можна 
зазначити: картину Ф. Красицького «Гість із За-
поріжжя» (мал. 30), відому картину М. Івасюка 
«В'їзд Богдана Хмельницького до Києва» (1912), 
відому картину баталіста М. Самокиша «Подвиг 
солдат генерала М. М. Раєвського під Салтанов-
кою 11 липня 1812 року».

Творчість Г. Нарбута, автора ескізу перших укра-
їнських грошей, доцільно віднести до теми «Культу-
ра і духовне життя в Україні в 1917–1921 рр.».

Творчість О. Новаківського може бути пред-
ставлена картиною «Поля» (мал. 31), що нале-
жить до львівського періоду його творчості як 
імпресіоніста.

(Далі буде)

Мал. 28. скульптура «Жінка і кіт», 1910 р.

Мал. 29. к. костанді. рання весна. 1915 р.

Мал. 30. Ф. красицький. Гість із Запоріжжя. 1916 р.

Мал. 31. О. Новаківський. Поля. 1913 р.
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Нині в науковому історичному середовищі 
вже не виникає сумніву в багатокультур-
ності та поліетнічності українського соці-

уму щодо істотного впливу цих чинників на соці-
альну, політичну, державницьку історію України 
бурхливого, більшою мірою трагічного ХХ ст. 
Складовою поліетнічного полікультурного про-
стору України є культура єврейського народу. Іс-
торичні долі українців та євреїв склалися так, що 
ці два народи протягом щонайменше тисячі років 
жили поруч на одній землі, на українських етніч-
них теренах. Внаслідок цього історія та культура 
українського єврейства стали інтегральною час-
тиною історії і культури України. Багато спільного 
було в історії двох етносів. Як українці, так і євреї 
тривалий час були недержавними народами влас-
ної історії. Євреї, розпорошені по всьому світові, 
до того ж були не територіальним народом. Саме 
в таких умовах українські євреї зуміли зберегти 
мову, власні національні традиції, звичаї та фак-
тично глибокорелігійний спосіб життя. 

Багато чого як позитивного, так і негативно-
го у відносинах двох народів протягом минулого 
століття, як, до речі, і в попередні часи, визнача-
ли персоналії. Не є таємницею, що в період Пер-
шої світової війни та українських національно-
визвольних змагань, у часи Української Народної 
Республіки українсько-єврейські відносини були 
надто складними та неоднозначними: від відкри-
тої співпраці у побудові української сувереннос-
ті – до жахливих ексцесів, єврейських погромів 
і загибелі ні в чому неповинних людей. Сьогод-
ні ми маємо можливість спробувати усвідомити 
важку історичну правду про тогочасні міжет-
нічні відносини на прикладі життя і діяльнос-
ті яскравого представника єврейського народу, 
причетного до його історії.

Безперечно, однією з видатних постатей тієї 
епохи, яка відіграла неабияку роль у відносинах 
обох народів, був Володимир (Зеєв) Жаботин-
ський – всесвітньо відомий діяч єврейського на-
ціонального руху – сіонізму. Протягом усього свого 
життя Жаботинський (1880–1940) відстоював на-
ціональні й політичні права єврейського народу, 
боровся проти асиміляції євреїв, за національні 
та громадянські права свого народу і водночас 
глибоко поважав, розумів і підтримував інші на-
ціональні рухи, зокрема український. Він завжди 
стояв на позиції збереження культури як головного 
чинника розвитку не тільки єврейського народу, а 

й інших. Але водночас Володимир Жаботинський 
наполягав на тому, що єврейська культура має й 
повинна себе захищати [1, 120]. У сіонізмі Жабо-
тинський майже завжди репрезентував певний 
бойовий, радикальний напрям. Його національна 
самосвідомість постійно залишалася найвищого 
гатунку, та в той же час він розумів національні 
прагнення інших. 

Проте Володимир (Зеєв) Жаботинський не від-
разу обрав національний напрям. Він прийшов 
до нього через осмислення становища євреїв у 
Російській імперії. Безумовно, з Україною Жа-
ботинського пов’язує багато спільного. Саме це 
спільне і допомогло йому зрозуміти важливість 
боротьби за національні права як єврейського 
народу, так і українського.

Володимир Жаботинський народився в Одесі, 
у зрусифікованій єврейській родині, здобув добру 
освіту, уже в гімназійні роки знав європейські 
мови та мову іврит (отже, не зовсім асимільова-
ною була родина Жаботинських. – А. П.) [2, 57]. 
Після гімназії був редактором одеських газет. 
Деякий час проживав за кордоном, де відвідував 
лекції в європейських університетах. Займався 
літературною діяльністю: написав пише п’єси та 
вірші, перекладав класичні твори. Перекладені 
ним твори Едгара По російською мовою нале-
жать до найкращих зразків перекладу [2, 61]. На 
його літературний талант звертали увагу видатні 
російські письменники й критики.

Антиєврейські акції російського царату, що 
відбувались на початку ХХ ст., справили на єв-
рейську національну самосвідомість Володими-
ра Жаботинського. На той час в імперії значно 
посилився антисемітський рух, таємно інспіро-
ваний і підтримуваний царською адміністрацією. 
Кривавий погром у Кишиневі в квітні 1903 р., 
який передував страшній погромній хвилі, що 
прокотилася в 1905–1906 рр. спочатку в Києві 
та Одесі, де вбивали єврейське населення в одні 
й ті самі дні (18–21 жовтня 1905 р.) під контр-
олем поліцейських губернаторів за вказівкою з 
Петербурга, а потім і по всій імперії, переважно 
на українських теренах. Ці погроми викликали 
обурення в усьому світі, а в Російській імперії – 
зростання єврейського національного руху, ак-
тивним учасником якого став Жаботинський 
[3, 5–7]. Першою його акцією як сіоніста була 
участь у створенні загонів єврейської самообо-
рони в Одесі [4, 220–221]. 

володимир жаБотинський 
та Українські національні змаГання 
першої чверті ХХ ст.: цінності міжетнічниХ відносин
анатолій подольський, кандидат історичних наук, м. київ
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Намагаючись широко відобразити єврейські 
погроми в літературі, Жаботинський почав пе-
рекладати російською мовою вірші великого 
єврейського національного поета Хаїма Нахма-
на Бяліка (який, до речі, народився на землях 
Волині. – А. П.). Визначним його перекладом з 
івриту (давньоєврейська чи гебрайська мова. – 
А. П.) є поема «Сказання про погром» (інша чи, 
навпаки, перша назва цього твору Бяліка – «Міс-
то різні») [5]. Це вражаючий документ людського 
злочину проти людей. Протягом двох квітневих 
днів 1903 р. 49 осіб померли жорстокою нелюд-
ською смертю від рук людей, які вважали за по-
трібне замордувати єврейського чоловіка, жінку, 
хлопчика чи дівчинку, часто не усвідомлюючи, 
що вони роблять…

Ось що розповів голова єврейської громади 
Молдови Теодор Магдор під час зустрічі з ним 
у 2007 р. «…Мені розповідали старі люди, що 
пам’ятають ці жахи… Царська урядова комісія 
працювала в місті. Під час допиту одного з по-
громників запитали, навіщо він до смерті забив 
свого сусіда Хаймовича. Його питали: 

– Скільки років Ви з ним поруч жили? 
– Близько тридцяти… 
– Він Вам зробив щось погане?
– Ні…Він був дуже доброю людиною.
– Які у Вас були стосунки з ним?
– Дуже добрі, він допомагав мені та моїй роди-

ні, його жінка виховувала моїх дітей…
– Навіщо ж Ви його вбили?
– …Не знаю… [1]
Для Жаботинського Кишинівський погром став 

межею, за якою він для себе остаточно вирішив 
усе своє свідоме життя боротися за національні 
права єврейського народу. До речі, на фундатора 
сіоністського руху Теодора Герцля, з яким Жабо-
тинський бачився під час сіоністського конгресу 
1903 р. у Базелі, цей погром також справив гнітю-
че враження і ще більше переконав у необхідності 
створення єврейської держави [6]. 

І Жаботинський, і Бялік вбачали в наслідках 
страшного погрому не тільки невимовний біль 
власного народу, а й роздираючу душу безпо-
радність своєї нації. Бялік писав у поемі, що 
євреї не чинили опору, а як приречені йшли 
на загибель, поет з болем осуджував свій на-
род за відсутність опору вбивцям. Саме тому 
Жаботинський, поділяючи погляди Бяліка, 
створював загони єврейської самооборони, 
щоб протистояти погромникам і ворогам. І 
цим він займався все своє життя, він створю-
вав загони, бригади, легіони з вояків-євреїв, 
загони єврейської самооборони під час подій 
1905–1906 рр., у роки Першої світової війни, 
наприкінці 1930-х років в Америці вже проти 
нацистської Німеччини. Його головний прин-
цип у житті: єврейська культура, якщо хоче 
вижити, повинна захищатися…

У публіцистиці Жаботинський звертаєть-
ся до національної теми і закликає визнавати 
національно-культурні і політичні права як єв-
рейського народу, так і всіх інших народів імпе-
рії. Він глибоко вивчає теорію національного пи-
тання і за кілька років стає одним з найкращих 
фахівців у цій галузі. На початку 1900-х років 
Володимир Жаботинський активно виступав у 
своїх публікаціях і на захист української менши-
ни на теренах обох імперій, як Австрійської, так 
і Російської. Він вбачав в історії і культурі обох 
народів багато спільного. На теренах імперій, за 
Жаботинським, ці народи може врятувати вза-
ємодопомога.

В одному зі своїх публіцистичних матеріалів 
він писав: «У чому має полягати українська до-
помога австрійським євреям? В одному: щоб 
для єврейства було визнано в Австрії право на-
ціональної цілісності. На автономію безземельна 
народність не може претендувати, але вона має 
право вимагати для себе самоврядування в спра-
вах національного побуту й справедливого пред-
ставництва як у рейхсраті, так і в сеймах; поряд 
з уже визнаними вісьмома мовами Австрії має 
бути рівноправною в установах, у суді та школі 
мова єврейського населення. І коли Східна Га-
личина нарешті виділиться в окремий автоном-
ний край, хай ці права національної меншості 
збережуться недоторканими і в ній, а також у 
західній половині, де, крім євреїв, все ж таки 
залишаться розсіяні серед польської більшості 
групи українців» [7, 44].

Жаботинський ніколи не заперечував праг-
нення до свободи, самостійності, суверенності 
українців (як, до речі, і поляків та інших), але за 
умови, що вони згодні визнати і підтримати такі 
самі права і для євреїв. Саме в часи українських 
національно-визвольних змагань 1917–1921 рр., 
у часи Центральної Ради уряд Української На-
родної Республіки зреалізував ідею національно-
персональної автономії, у тому числі й для єврей-
ської меншості. Можливо, саме цей факт разом з 
іншими чинниками сприяв тому, що Жаботин-
ський підтримував українців в їх національних 
та людських прагненнях.

Особливу увагу в своїй публіцистичній та 
політичній діяльності Жаботинський приді-
лив українсько-єврейським відносинам у пе-
ріод 1911–1914 рр. Це був час між двома юві-
леями Тараса Шевченка: 1911 р. – 50 років 
після смерті поета; 1914 р. – 100-річчя від дня 
народження. Тогочасні українські культурно-
національні кола намагалися надати ювілеєві 
якомога вагомішого звучання, і це легко зро-
зуміти: у той час, коли Україна не мала й на-
тяку на політичну або культурну автономію, 
Шевченко був символом втілення національ-
них ідеалів, пророком майбутньої української 
держави.
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Збереглися спогади Євгена Чикаленка, відо-
мого українського політичного діяча початку 
ХХ ст., про виступ Жаботинського в Києві перед 
українськими громадськими діячами в 1911 р., 
що характеризують ставлення єврейського па-
тріота до українського народу та його націо-
нальних устремлінь: «Вчора приїздив з Одеси 
В. Жаботинський, відомий сіоністський публі-
цист. Приїхав він навмисне, щоб порозумітися 
з керманичами української преси. На зібранні в 
українському клюбі, в довгій і чудовій промові 
він доводив, що потреби жидів-сіоністів і взагалі 
жидів-націоналістів цілком ідентичні з потреба-
ми українців, і в них поки що одні завдання та 
однакові вороги… як у них на черзі боротьба з об-
русителями та полонізаторами, так і в нас, а че-
рез те нам треба координувати нашу діяльність. 
Тепер, коли поляки планують обмежити жидів у 
правах при заведенні в Польщі самоврядуван-
ня, треба спільно нам в нашій пресі доводити, 
що поляки скрізь, де вони мають силу, гнітять 
всі слабші нації; так було в старій Польщі, де 
вони гнітили українців, білорусів, литовців, так 
і тепер у Галичині вони гнітять українців і тих 
жидів, що бажають бути жидами, а не поляка-
ми «Мойсеєвого визнання». Жаботинський обі-
цяє, що сіоністська преса, яка ведеться жарго-
ном та старо-жидівською1 і російською мовами, 
буде провадити думку, що жидам треба звернути 
увагу на українців та український рух і не бути 
обрусителями, бо український рух має майбутнє, 
і колись настане час, коли жиди пожаліють, що 
йшли разом з обрусителями» [8].

Загалом у період 1911–1914 рр. В. Жаботин-
ський часто висловлювався на підтримку укра-
їнського національного руху в своїх численних 
статтях, публікаціях і виступах, оскільки був пе-
реконаний у спільності історичної долі українців 
та євреїв. Він відчував потребу обох народів у су-
веренному житті.

Щодо постаті Тараса Шевченка, то Жаботин-
ський вбачав у ньому символ українства, яким 
для євреїв у ХХ ст. став Бялік. Жаботинський 
писав про Шевченка: «Шевченко – національний 
поет, і саме в цьому його сила… Він дав і своєму 
народові, і всьому світові яскравий, непохитний 
доказ того, що українська душа здатна до най-
вищих злетів самобутньої культурної творчості… 
Шевченко залишиться тим, чим створила його 
природа: сліпучим прецедентом, який не дозво-
ляє українству відхилитися від шляху національ-
ного ренесансу» [8, 78–79]. 

Безперечно, переконливим підтвердженням 
особистої участі Жаботинського в побудові по-
зитивних українсько-єврейських відносин є під-
1 Ж а р г о н  – це мова їдиш, яка була поширена серед українських 
євреїв як мова повсякденного спілкування. У ХХ ст. була визнана 
світовим співтовариством як літературна і як одна з мов єврейсько-
го народу; с т а р о - ж и д і в с ь к а  – мається на увазі стародавня бі-
блійна мова єврейського народу – іврит. Нині і в р и т  – державна 
мова Держави Ізраїль.

писання акта чи договору з представником уряду 
УНР в еміграції. 

У 1921 р. Жаботинського обирають до складу 
керівництва Всесвітньої сіоністської організації 
(ВСО). 

На ХІІ Сіоністському конгресі в Карлсбаді у ве-
ресні 1921 р. Жаботинський зазнав різкої кри-
тики з боку деяких делегатів конгресу, що стало 
початком його відкритого конфлікту з керівни-
цтвом ВСО. На цьому ж конгресі Жаботинський 
зустрівся з представником уряду (на той час вже 
емігрантського) Української Народної Республіки 
Максимом Славинським, з яким він товаришу-
вав в юнацькі роки в Одесі, і уклав з ним угоду 
про створення при українській армії єврейської 
збройної сили – жандармерії – для оборони єв-
рейського населення від можливих погромів у 
разі нового вторгнення українського війська на 
територію підрадянської України… Ця угода ви-
кликала зливу нападів на Жаботинського з боку 
його політичних противників… Незабаром від-
носини між Володимиром Жаботинським і ВСО 
погіршилися вкрай, і він вийшов зі складу ор-
ганізації. 

В. Жаботинський все життя вважав, що єв-
рейська культура має бути захищеною власним 
народом, і протягом усього свого життя робив 
все можливе для цього. Водночас він усвідом-
лював, що національні інтереси інших народів, 
і особливо меншин, потрібно також відстоюва-
ти і підтримувати у їхній боротьбі за незалеж-
ність, спільність історичних шляхів. Українське 
питання посідало в творчості  Жаботинського 
одне з провідних місць. Безпристрасний борець 
за долю свого народу, громадський і політичний 
діяч, талановитий публіцист Володимир (Зеєв) 
Жаботинський своєю діяльністю сприяв добрим 
відносинам двох народів – єврейського та укра-
їнського.
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Сучасна молодь, вивчаючи історію Бать-
ківщини або рідного краю, залишає поза 
увагою прізвища героїв, причетних до 

неї. А це ж прізвища людей, яким ми завдя-
чуємо мирним сьогоденням і нашим життям. 
Усвідомлення  цього приходить, на жаль, за-
надто пізно. Адже про героїв минулого згаду-
ють лише перед певними святами. І в цьому 
не можна нікого звинувачувати, крім самих 
себе. Ми забули про важливість і велич вчин-
ків звичайних людей. Промовляючи слова «по-
двиг» і «герой», ми навіть не уявляємо, скільки 
в них мужності, сили, болю, відчайдушності й 
патріотизму. Та й взагалі, чи знають подоля-
ни імена своїх героїв? Чи хтось задумується, 
йдучи вулицею ім. Вайсера, ким була ця лю-
дина? Шкода, що в наш час байдужість бере 
гору навіть над звичайною цікавістю. Але час 
не стоїть на місці, і вже через п’ять чи й десять 
років ми просто не зможемо нічого змінити, 
про щось дізнатися... Допомогти нам зможуть 
лише книжки, але й там трапляються недо-
стовірні факти, історичні неточності. То чому 
ж ми марнуємо час? Чому байдуже ставимось 
до таких важливих речей?

На жаль, зовсім мало інформації про героя-
земляка в бібліотеках, занадто суперечливі 
факти викладено в Інтернет-джерелах. Тому 
довелося по крупинках відновлювати 22 роки 
життя Володимира Вайсера.

Хто ж такий Володимир Вайсер і за що він 
був представлений до звання Героя Радян-
ського Союзу? Щоб отримати відповіді на ці 
запитання, довелось скористатись матеріала-
ми Центрального архіву Міністерства оборо-
ни Росії та поспілкуватись з однополчанами 
Володимира Вайсера: Семеном Цвангом (ком-
соргом 2-го танкового батальону 111-ї танко-
вої бригади 25-го танкового корпусу, фронто-
вим товаришем В. Вайсера), Іваном Нечаєвим 
(ветераном 25-го танкового корпусу, почесним 
громадянином м. Новоград-Волинського), Ми-
хайлом Шистером (башнером 1-го танкового 
взводу 111-ї танкової бригади 25-го танкового 
корпусу), генерал-майором Іваном Івановичем 
Бабаком (ветераном 25 танкового корпусу). 

Велику допомогу надали родичі В. Вайсера – 
двоюрідна сестра Бетя Криштун та Алла Са-
вицька. Однополчани надали фотоматеріали і 
поринули у своїх спогадах у ті далекі фронтові 
роки, коли кожну мить на них чекала невідо-
мість, смерть витала навколо них... А вони ж 
були такі молоді... І хотілося жити... Пригадали 
бойові побратими воєнні будні свого товариша. 
Родичі люб’язно поділилися з нами фронтови-
ми листами та фотоматеріалами з сімейного 
архіву родини Вайсерів. 

Час безжальний до людей. Він відносить у не-
буття тих, хтоо знав Володимира Вайсера. Тому 
важливо було знайти тих небагатьох, хто зберігає 
у своїй душі спогади про нашого героя-земляка.

Володимир Зельманович Вайсер народився 
17 липня 1921 р. у м. Проскурів у єврейській 
сім’ї. Хайка та Зельман Вайсери з трьома ді-
тьми мешкали на вул. Набережній, 85 (нині 
це вул. Примакова). Навчався Володимир у 
школі № 10 (зараз у цьому приміщенні на вул. 
Проскурівській – міжшкільний навчально-
виробничий комбінат). Однокласники прига-
дують, що він був спокійним сором’язливим 
юнаком, напрочуд добрим, уникав бійок з од-
нолітками. Його безмежна доброта часто ви-
кликала кепкування навіть у друзів. Водно-
час Володя був дуже товариською людиною, 
ніколи не ображався і в разі потреби завжди 
виручав друзів у скрутній ситуації. Успішно 
завершив навчання в 1939 р. і цього ж року 
став членом ВЛКСМ. Згідно з новим законом 
із 1 вересня 1939 р. призовний вік до лав армії 
було знижено з 22 років до 18-ти. І в 1940 р. 
Володимир став солдатом. Коли почалася Ве-
лика Вітчизняна війна, він з перших же днів 
потрапив на фронт. Сім’я Вайсерів разом з 
родиною сестри матері Володимира Іди була 
евакуйована у м. Ташауз, що в Туркменістані, і 
тривалий час Володимир не мав зв’язку з бать-
ками. Його спілкування з родиною відбувалося 
через дядька Миколу Вайсера, що проживав у 
м. Біробіджані.

У 1942 р. Володимир закінчив Ульянівські 
танкові курси. 22 листопада 1942 р. у листі 
до батьків він повідомляє, що отримав людей 

він родом з десятої…
Життю та подвигу Героя Радянського Союзу 
В. Вайсера присвячується

оксана ЮХимович, учитель економіки НВк № 10, учитель-методист;  
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для навчання, серед яких були його земляки – 
командир гармати з Ярмолинець та радист із 
Городка. Разом вони почали служити на одно-
му танку, командиром якого і став Володимир 
Вайсер.

Безмежна любов до своїх рідних, постійна 
турбота про них прослідковуються в усіх ли-
стах Володимира з фронту. Він часто надсилає 
родині продуктові атестати і навіть гроші. В 
одному з листів знаходимо довідку, що він є 
бійцем діючої армії.

У складі 2-го танкового батальйону 111-ї 
танкової бригади командир танка Т-34 Воло-
димир Вайсер брав участь в оборонних боях за 
ст. Чоповичі Малинського району Житомир-
ської області 20 грудня 1943 р. 

«Сорок танків типу «Тигр» та «Пантера» тан-
кової дивізії СС «Адольф Гітлер» у супроводі пі-
хоти намагалися оволодіти ст.Чоповичі, щоб 
надалі вирушити в напрямку м. Києва. Рота, у 
складі якої бився В. Вайсер, зайняла оборону 
на станції.

На великій швидкості ворожі танки, від-
кривши шквальний вогонь з гармат і кулеме-
тів, розвернулися в бойовий порядок і прорва-
лися до будівлі вокзалу. Усе заволокло вогнем 
і димом, усе горіло і вибухало.

Танк Володимира Вайсера опинився в цен-
трі непроглядного пекла. За 20 м від нього 
вів бій командир батальйону капітан Олексій 
Корольов. Два німецьких танки, підпалених 
комбатом, уже палали. Корольов узяв на при-
ціл третій і в цей час побачив кілька ворожих 
машин, що мчать до водонапірної вежі.

– Вайсер! Вайсер! Правіше від тебе три тан-
ки. Не прогав, дорогий! – Долинув тривожний 
голос комбата. Корольов зрозумів, що з про-
ривом на ділянці Вайсера німці остаточно ово-
лодіють залізничною станцією.

Через оглядову щілину Володимир побачив 
довгу з важким набалдашником гармату і зро-
зумів, що на нього виходить «Тигр». У лоб його 
не візьмеш і не станеш чекати, що він сам тобі 
підставить вразливий бік.

Вайсер миттєво зрозумів, як змусити «Тигр» 
розвернутися і точним пострілом влучив у гу-
сеницю танка. «Тигр» мимоволі розвернувся 
боком. Черговий снаряд прошив крупповську 
хвалену броню. Але раптом із-за палаючо-
го «Тигра» виринула «Пантера» і пальнула по 
«тридцятьчетвірці». Снаряд зрикошетив по 
вежі, та Вайсер виявився спритнішим і під-
каліберним снарядом запалив і «пантеру».

Під димовою завісою двох палаючих німець-
ких машин Володимир моментально змінив 
позицію і опинився з іншого боку водонапірної 
башти. Міняючи по черзі позиції, він не дав 
можливості швидко виявити себе, і вів при-

цільний вогонь по інших танках. Під час од-
ного з таких маневрів і він не уникнув прямого 
потрапляння німецького снаряда в правий бак 
машини. Танк Вайсера загорівся. Солдатам, 
що вели з траншеї вогонь по ворожій піхоті, 
видно було цей нерівний двобій пораненої 
«тридцятьчетвірки».

Здавалося, це кінець. Ось-ось вибухне боє-
укладка. Та раптом з люка з’явився Вайсер. 
Він міг би залишити машину, щоб врятувати-
ся. Але Володимир вчинив по-іншому. Піском, 
снігом, кожушком він збив полум’я і знову зник 
у вежі танка. І ось уже горить третій ворожий 
танк. По рації звучить захриплий голос Олек-
сія Корольова: 

– Так, Володька, так! Бий їх, гадів! – А потім 
додається тирада нецензурних слів на адресу 
гітлерівців.

Кількість знищених німецьких машин зрос-
тала. А було їх на цій ділянці більше тридцяти. 
Частину з них взяли на себе капітан Корольов 
і герой-артилерист Єгоров. Після короткого 
перепочинку танкова битва розгорілося з но-
вою силою. До неба здіймалися стовпи чорного 
диму догоряючих машин.

Полковник Грановський повідомляв у штаб 
25-го танкового корпусу про хід битви і про по-
двиг Вайсера. Комкор генерал Анікушкін роз-
порядився негайно представити Володимира 
до звання Героя Радянського Союзу. Але по-
двиг Вайсера ще мав продовження. Сталося 
те, чого не уникнути в смертельному двобої.

«Тридцятьчетвірка» знову загорілася від 
прямого потрапляння. Механік-водій і радист 
були тяжко поранені, а башнер убитий. У 
комбригівському біноклі з’явилася задимлена 
фігура Вайсера. Весь у чорній кіптяві з патьо-
ками крові на комбінезоні він по черзі витіг 
з танка поранених друзів, до яких уже поспі-
шали санітари. Та найнесподіваніше було ще 
попереду.

Володимир повернувся в палаючий танк, 
спрямував жерло гармати в цегляну стіну вежі 
і вистрілив фугасним снарядом. Зворотною 
вибуховою хвилею збило полум’я, і танк знову 
ожив. Треба ж було миттєво прийти до такого 
несподіваного рішення! Цього ніде не вчили. 
Такого не знали навіть бувалі танкісти. Ще 
два фашистських танки знайшли свій кінець 
біля водонапірної башти. Третє потрапляння 
німецького снаряда в «тридцятьчетвірку» було, 
на жаль, без відповіді...»

Так розповів про події 20 грудня 1943 р. 
близький друг Володимира Вайсера, комсорг 
2-го танкового батальйону 111-ї танкової бри-
гади 25-го танкового корпусу, інвалід війни, 
член Спілки письменників Ізраїлю, лауреат 
премії імені Віктора Некрасова Семен Цанг. 
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Що ж спонукало 22-річного юнака свідомо 
піти на смерть?

Одну із причин, на мою думку, ми знайшли 
в такому листі Володимира Вайсера з фронту: 
«Я отримав 14.11.1943 р. багато Ваших листів, 
де Ви повідомляли про смерть мого дорогого 
батька. Хороші мої, я отримав листи і пролив 
чимало сліз». 

А ось так описано подвиг нашого земляка в 
офіційному документі – нагородному листі на 
представлення до звання Героя Радянського 
Союзу: «Командир танка Т-34 гвардії молод-
ший лейтенант Вайсер під час оборони стан-
ції Чоповичі Житомирської області проявив 
надзвичайну мужність, героїзм і відвагу. 40 
танків типу «Тигр» і «Пантера» танкової дивізії 
СС «Адольф Гітлер» у супроводі піхоти намага-
лися оволодіти ст. Чоповичі, щоб потім виру-
шити в напрямку м. Києва. Рота, у складі якої 
бився т. Вайсер, зайняла оборону на станції. 
«Битися до останнього дихання, але станції не 
здати – такий наказ командира бригади», – 
заявив  Вайсер, і екіпаж відкрив точний во-
гонь по ворогу, двома вистрілами було підбито 
«Пантеру», але ворожий снаряд підпалив танк 
героя. Вайсер вискочив з танка, особисто за-
гасив вогонь і знову продовжив нерівний бій. 
Влучними пострілами було підбито ще один 
танк і бронетранспортер з піхотою. Ворог зосе-
редив по танку гвардії молодшого лейтенанта 
потужний вогонь, ворожим снарядом танк був 
підбитий і знову загорівся, були важко поране-
ні механік-водій і радист-кулеметник. Вайсер 
вискочив з танка разом з командиром башти 
снігом та шинелями загасили пожежу, витя-
гли під вогнем противника поранених, надали 
їм допомогу, після чого знову сіли в машину.

Грізний танк Вайсера вже не міг руха-
тись, але була справна зброя і живий герой-
командир, який продовжував вести бій. 
Кількома пострілами було підбито «Тигра» і 
«Пантеру», але нерухомий танк став мішенню, 
і ворог це зрозумів. Сильний вогонь ворожих 
самоходок  розбив танк і підпалив його, ко-

мандир башти був тяжко поранений, гвардії 
молодший лейтенант Вайсер – убитий і зго-
рів разом з танком. Героїчний бій відважно-
го танкіста Вайсера надихнув усіх танкістів 
на мужнє виконання бойового наказу, ворог 
з великими втратами був розбитий, станцію 
не було здано, а через два дні наші частини, 
вимотавши противника, перейшли в рішучий 
наступ, щоб вирушити в напрямку Новоград-
Волинського. Гвардії молодший лейтенант 
Вайсер достойний найвищої державної наго-
роди – звання Героя Радянського Союзу».

Навіть сухий офіційний текст не зміг прихо-
вати важливість і велич подвигу Володимира 
Вайсера. Це просто неймовірно за допомогою 
танка Т-34 знищити три важких ворожих тан-
ки і близько 50 фашистських солдатів! Увечері 
20 грудня 1943 р., коли ворог був відкинутий і 
бій закінчився, у селищі Чоповичі бойові това-
риші поховали молодшого лейтенанта В. Вай-
сера. За мужність і героїзм, проявлені під час 
оборони ст. Чоповичі, наказом командира 
25-го танкового корпусу генерал-майора тан-
кових військ Ф. Анікушкіна 20 травня 1944 р. 
Володимир Вайсер був нагороджений орденом 
Вітчизняної війни І ступеня, а Указом Прези-
дії Верховної Ради СРСР від 25 серпня 1944 р. 
за мужність і героїзм гвардії молодшому лей-
тенанту Вайсеру Володимиру Зельмановичу 
присвоєно звання Героя Радянського Союзу.

Пам’ять героя-танкіста увічнено. Один з 
нових танків Т-34 був названий «Володимир 
Вайсер». Цей танк з боями дійшов до Пра-
ги. Тривалий час ним командував лейтенант 
О. Воловик.

Та найважливішим етапом нашого дослі-
дження стало відвідання місць останнього бою, 
загибелі та поховання Героя Радянського Со-
юзу В. Вайсера – селища Чоповичі Малинсько-
го району на Житомирщині. 20 квітня 2012 р. 
на славну Малинщину завітала делегація з м. 
Хмельницького на чолі з керуючою справами 
Хмельницького міського виконавчого комітету 
Л. П. Черевченко. Хмельничани відвідали мемо-
ріальний комплекс у м. Малині, на алеї Героїв 
якого встановлено бронзові бюсти десяти Героїв 
Радянського Союзу, які загинули на території ра-
йону в роки Великої Вітчизняної війни. Є серед 
них і бюст нашого земляка.

Живі квіти та грудочку рідної землі поклали 
учні до підніжжя пам’ятника в селищі Чоповичі, 
де в братській могилі похований В. Вайсер. На 
постаменті встановлено танк Т-34 – одну з тих 
бойових машин, які брали участь в оборонних 
боях.  На броні танка зроблено напис: «Вони 
зробили все, щоб Вітчизна перемогла. Хай їхні 
подвиги завжди будуть прикладом для кожно-
го патріота, для майбутніх поколінь». Одна з 

спогадами про В. Вайсера ділиться його 
двоюрідна сестра Бетя криштун (ліворуч)
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вулиць селища має ім’я В. Вайсера. Ми про-
йшлися цією вулицею і побували в музеї Чопо-
вицької гімназії, де ознайомилися з історичними 
документами, спогадами про бойовий шлях тан-
кового екіпажу В. Вайсера.

Відвідали ми і найскорботніше та найболючі-
ше для нас місце, де відбувався той страшний 
бій. На околиці села дотепер височіє водонапірна 
башта, мов живе нагадування про подвиг нашого 
земляка. Адже саме завдяки їй Володимир Вай-
сер зміг збільшити рахунок загиблих фашист-
ських загарбників. 

Про подвиг 22-річного юнака, одного із 
захисників нашого краю, який заради Бать-
ківщини свідомо поклав на алтар перемоги 
своє життя, повинні пам’тати школярі. Тому 
колектив НВК №10 прийняв рішення про 
створення музею В. Вайсера, аби й через 
68 років після загибелі подвиг нашого без-
страшного земляка став прикладом безза-
вітного служіння своїй Батьківщині, а учні 
та вчителі могли пишатися тим, що в сті-
нах їхнього навчального закладу зростав 
і виховувався такий Герой. А щоб процес 
створення музею не сповільнився через 
фінансові труднощі, на сайті навчально-
го закладу створено віртуальний музей 
В. Вайсера.

Ми повинні усвідомити, що саме завдяки 
таким людям, як Володимир Вайсер, жи-
вемо в мирній країні. Не знати про подвиг 
свого земляка – просто сором... Ветеранів 
не стає більше, тому ми зобов’язані ціну-
вати й використовувати кожну хвилину 
виділеного нам часу. Це той час, який має 
значимість, адже наступні покоління зви-
нувачуватимуть нас у тому, що ми не вико-

ристали дорогоцінних хвилин для спілкування 
з Героями. Можливо, це остання можливість 
дізнатися правду, почути її з вуст очевидців, 
установити достовірні історичні факти...

Доля кожної людини – неоціненний скарб 
для суспільства. Особливо, коли ця людина – 
єдиний у вашому місті Герой Радянського Со-
юзу, подвиг якого вартий того, щоб про нього 
пам’ятали. Ми повинні знати імена людей, 
що здобули нам перемогу, пам’ятати тих, хто 
зробив це ціною власного життя, пишатися ві-
домими хмельничанами, випускниками свого 
навчального закладу. Це і є основою вихован-
ня сучасної молодої людини. Ми маємо ким 
пишатися і на кого рівнятися!

Учні НВк № 10 біля пам’ятника В. Вайсеру
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